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_________________________________ 
1 . Organizational Culture 

 مقدمه
یكی از مهم ترین وظایف سازمان ها در تمامی کشورها مدیریت 

باشد که عبارت است از فرآیندی که به طور مداوم به فرهنگ می
شناسایی فرهنگ موجود پرداخته و در قالب مهندسی فرهنگ 

ر منظور تغیی سازمان به شناسایی فرهنگ مطلوب اهتمام نموده و به
فرهنگ موجود و توسعه و پرورش ارزش ها و الگوهای مطلوب 
شامل شناسایی فرهنگ موجود، تعیین فرهنگ مطلوب، مقایسه 
وضع موجود با وضع مطلوب، تغییر و بهینه سازی فرهنگ موجود، 
ارزیابی برنامه های تغییر و در نهایت حفظ و نگهداری و حمایت 

 باشد.از فرهنگ می
ها و نهادهای دهی مجدد امور فرهنگی دستگاهدهی و سازمانسامان

های فرهنگی، با توجه به مسائل و مشكالت حادی که در زمینه
یر غ عملكردی این نهادها از قبیل تعدد، پراکندگی، ناهمگنی و بعضاً

کارآمدی وجود دارد، امری حائز اهمیت و مورد توجه جدی 
 و تیابی به اصول، قواعداست و دس گذاران فرهنگی کشور سیاست

ها و ارائه راهبردهای مشخص برای رفع این مجموعه از چالش
الگویی قابل قبول از تقسیم کار ملی در این حوزه از خدمات اجتماعی 

 (. 1)همواره مورد توجه مسئولین فرهنگی کشور بوده است. 

های کوچک با حداقل سرمایه و امكانات موفقیت چشمگیر سازمان
های بزرگ با حداکثر سرمایه و امكانات بیانگر سازمانو شكست 

ها بوده نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت سازمان
عنوان یک عامل موثر به 1که در میان این عوامل فرهنگ سازمانی

(. همچنین بررسی 2ها دارد )نقش مهمی در عملكرد سازمان
ت که فرهنگ سازمانی، های مدیریت مبین این واقعیت اسنظریه

دهد و بر رفتار مدیران و رفتار کارکنان در سازمان را شكل می
 (. 3گذارد )کارکنان در تمام سطوح سازمان تاثیر می

رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه، مدیون مدیریت مدبرانه و 
ای است که بتواند با اعمال مدیریت فرهنگی، جامعه را از مقتدرانه

ر عبو -که فضای تنفس را تنگ کرده -و نامناسبای محدود مرحله
دهد و افراد آن جامعه را به بالندگی و توسعه برساند. اگر چنین 
مدیریتی در جامعه وجود نداشته باشد یا مردم با مدیران ضعیف، 

ایی رو باشند طبعاً نباید انتظار شكوفتدبیر روبههوش، ناآگاه و بیکم
 .(4) داشتفرهنگ و مقوالت فرهنگی را 

از سوی دیگر در دو دهۀ اخیر ، اهمیت و نقش فرهنگ سازمانی 
در نزد مدیران و سازمان ها تغییر چشمگیری کرده است. در گذشتۀ 
نه چندان دور ، مدیران سازمان ها به شش عامل مؤثر در بهره وری 
توجه داشتند ؛ این عوامل عبارت بودند از : نیروی کار ، سرمایه ، 

اولیه ، بازار و مهارت مدیریتی . در این میان ، فنآوری ، مواد 
دانشمندان علم مدیریت معتقدند که عامل مهم تری نیز وجود دارد 
که به شكل دهی ، هدایت و تقویت شش عامل یاد شده می پردازد 
و آن ، فرهنگ سازمانی است. به همین دلیل ، به عقیدۀ افرادی مثل 

ز و و اترمن ، وظیفۀ اصلی چستر بارنارد ، فیلیپ سلزنیک ، پیتر
مدیریت ، هدایت و شكل دهی ارزش های اساسی و فرهنگ 
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سازمانی است. در واقع ، آنان نقش اصلی رهبران سازمان را مدیریت 
 (  5ارزشها در سازمان می دانند.)

 نظران،صاحب از که شماری است سازمانی چنان فرهنگ اهمیت

 دگرگونی فراگرد یک عنوان را یه سازمانی تعالی و یالندگی

 سازمانی فرهنگ دگرگونی با را خوانند و آنشده می ریزیبرنامه

دگرگون  یعنی سازمانی بالندگی آنان، نظر شمارند. بهبرابر می
 در ایو عمده مهم نقش سازمانی سازمانی. فرهنگ فرهنگ کردن

 پیرامون احوال و با اوضاع را خود یعنی کند،می ایفا هاسازمان

-بر می هاهدف به یاییبه دست را کارکنان سازد،می سازگار

 و آوردمی فراهم را سازمان و یكپارچگی وحدت انگیزاند،
 نگه محفوظ محیط و جامعه در را آن و مقبولیت مشروعیت

 (. 6دارد )می
و حقیقتی  است قسمتی مهم از کل یک سازمان یسازمانفرهنگ

. گیردسازمان شكل میتعامالت اعضای آن اجتماعی که بر اساس 
های مشترک متراکم شده فرهنگ سازمانی یک گروه، آموخته

حل مشكالت برای تطابق بیرونی و انسجام درونی گروه به عنوان راه
شود؛ که به اندازه کافی خوب عمل کرده تا معتبر انگاشته تعریف می

ها به شود. با افزایش عمر و ادامه موفقیت گروه، باورها و ارزش
ها تبدیل شده، به طور خودکار به افراد جدید به شی از هویت آنبخ

شود، و باورهای جمعی آموزش عنوان کیستی گروه، آنچه انجام می
 ( 7شود. )داده می

رد گیفرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرامی
پذیری خارجی و هماهنگی داخل به طوری که مشكالت انطباق

د و به سبب عملكرد و تاثیر مثبت بر گروه با کنگروه را حل می
(. فرهنگ با ظهور انسان روی زمین پدید آمد، اما 8اهمیت است )

های فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی وارد بحث
مدیریت شده است. فرهنگ سازمانی با فرهنگ عمومی جامعه 

ان را مای از رفتار و بالندگی سازپیوند نزدیک دارد و بخش گسترده
 دهد. پوشش می

های موفق به وجود عوامل کلیدی و مشترک با نگاهی به سازمان
ساز و شاید عامل اصلی موفقیت آنها بریم که زمینهبین آنها پی می

و پیتر  2، ویلیامز و دابسون 1چون شاینبوده است. پژوهشگرانی هم
ها ، فرهنگ سازمانی را از عوامل موفقیت سازمان3و واترمن

 (. 9دانند )می
تواند ل سازمانی میائها و مستوجه به نقش فرهنگ در پدیده

ی را برای دانش مدیریت و سازمان به ارمغان مدستاوردهای بسیار مه
 ای تأثیرگذار وهآورد؛ همانگونه که نادیده گرفتن آن به سوء فهم

 های سازمانی منجر خواهد شد. در جامعهمهمی در تحلیل پدیده

جا وجود دارد، توانمندی در تنوع فرهنگی در همهامروز که 
الش بزرگی تبدیل شده است. چو مؤثر به  بای خوهبرقراری ارتباط
وری تواند بهرهها میگذاری و حمایت از این تفاوتشناخت، ارزش

  (10) ر برساندثدر محل کارش به حداک هر فرد را

_________________________________ 
1. Shine & Schein 
2. Williams & Dobson 

گ سازمانی بر ی اخیر به اهمیت و نقش فرهنپردازان در دههنظریه
نظران، اند. برخی از این صاحباعضای سازمان تأکید بسیار داشته

ی انسانی سازمان را به عنوان فرهنگ سازمانی یا به طور عام جنبه
های گوناگون مطالعات محققان کنند که جنبهکوششی تلقی می

دهد؛ های جدید ارائه میسازمان و مدیریت در گذشته را به روش
های انجام شده پیرامون روابط انسانی، مدیریت بر شها کوشآن

های سازمانی و توجه به مبنای هدف، ساختار سازمانی، استراتژی
هایی از های سازمانی را به عنوان جنبههای کاری و گروهگروه

فرهنگ سازمانی و به منظور بهبود عملكرد و کیفیت کار، معرفی 
های بزرگ ر بهبود نظامجایی که در حال حاضنمایند. از آنمی

نظران قرار دارد، فرهنگ سازمانی سازمانی در کانون توجه صاحب
گردد. های سازمان تلقی میی تواناییی همهبه عنوان سرچشمه

نظران بر این باورند که موفقیت سازمان منوط به شناخت صاحب
هایی است که در اعضای یک های کلیدی، باورها و تفاهمارزش

 (. 11باشد )مشترک میسازمان، 
ها و ها، باورها، اسطورهفرهنگ سازمانی دارای چهار مولفه ارزش

های جامعه ها معموال بازتابی از ارزشها: ارزشها است. ارزشسنت
ها، تمایالت و محیطی است که سازمان در آن قرار دارد. در واقع ایده

ت برای مشكال های معتبرعنوان راه حلو نظراتی هستند که عمدتا به
پذیرفته شدند. باورها: معموال افراد باورها و اعتقادات گوناگونی 
دارند مثل اعتقاد به خدا و اعتقاد به کارهای گروهی. باورهای 

دهنده تصمیمات بلندمدت و کالن سازمان را باورهای شكل
راهبردی یا استراتژیک و باورهای مشترک اجراکنندگان تصمیمات 

نامند. همسو نمودن این دو دسته باور به ردی میرا باورهای کارب
افزایی فرهنگی و توفیق سازمان در تحقق اهداف خود کمک هم
ها باعث اخالل و مانع حلكت کند و در غیر این صورت انرژیمی

ای از ها نمونهها: اسطورهشود. اسطورهسازمان به سوی هدف می
های برجسته ها و کارتاریخ گذشته سازمان است که موقعیت

د و کنموسسات و یا مدیران در گذشته را به صورت الگو بازگو می
هدف آن انگیزش کارکنان و پیروی آنها از آن الگوهاست؛ به طوری 
که در کارکنان وابستگی ایجاد کند و باعث شود آنها از عضویت در 

ها ها: سنتسازمان احساس غرور کنند و به خود ببالند. سنت
ند که در سازمان شكل گرفته و به صورت عادت الگوهایی هست

ها نوع برخورد با کار، افراد و ارباب اند. تاکید بر سنتپایدار شده
کننده انتظار سازمان از افراد و افراد از سازمان رجوع همگی بیان

 (.12باشد)می
کند. و وظایف های متفاوتی ایفا میفرهنگ نقش ،در یک سازمان

 فرهنگ سازمانی به کارکنان وظایف عبارتند از: گوناگونی دارد. این
فرهنگ سازمانی تعهد گروهی ؛ بخشدمی سازمانی هویتی سازمانی

فرهنگ سازمانی به شكل دادن رفتار کارکنان ؛ سازدرا آسان می
فرهنگ سازمانی بر وظایف و نحوۀ عملكرد ؛ کندکمک می

اجتماعی  فرهنگ سازمانی ثبات نظام(؛ 13)گذاردمدیریت تأثیر می
 (.14)کندرا ترغیب می

3. Peter & Waterman 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 13

http://islamiclifej.com/article-1-1235-fa.html


  و همکاران                 پناهي چنگيز  181

Journal of Islamic Life Style Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان 
با بررسی زوایای آن، به چگونگی رفتار،احساسات،دیدگاه ها و 
نگرش اعضای سازمان، پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال 

نگ رهتحوالت موردنظر،ارزیابی،پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم ف
سازمانی، به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت 

 (.15گیری های جدیدی را در سازمان به وجود آورد )
فرهنگ سازمان، موجبات تعهد گروهی را فراهم می کند.به عنوان 
یک کنترل کننده اجتماعی قوی، جهت تقویت رفتارهای اجتماعی 

و بر روی تمام تعامالت مشخص و ارزش های غالب عمل می کند. 
سازمانی تاثیر دارد. بنابراین، شناخت فرهنگ سازمان و عواملی که 

نوایی با فرهنگ سازمان را تغییر دهد، از اهمیت می تواند هم
 (.16برخوردار است. )

هایی که در عصر حاضر در جهان فناوری و  با وجود تمام پیشرفت
به عنوان یک  1سازمانیمسئله فرهنگ  است، صنعت به دست آمده

ها عنوان عاملی کلیدی در موفقیت سازمان پدیده جایگاه خود را به
 ها درریزان و مدیران سازمانباز کرده است به عبارت دیگر برنامه

 اتخاذ تصمیمات و تدوین خط مشی سازمانی نسبت به مقوله فرهنگ
نند کمیآنان سعی  کنند.سازمانی با حساسیت و دقت نظر برخورد می

منفی ناشی از بی توجهی به باورهای  تا ضمن پرهیز از تبعات
پیاده سازی  ای برایاز آن به عنوان پشتوانه فرهنگی اعضای سازمان

 دارای سازمان هر. امروزه تصمیمات و تعالی سازمان استفاده کنند

 های نامه آئین و قوانین شامل که باشد می خویش خاص فرهنگ
 تسهیل را اعضاء میان ارتباط برقراری که خاصی زبان و نانوشته

 خطیر های جنبه خصوص در مربوط مشترک های کند، معیار می

 اخالق، آداب و ادب برای معیارهایی پذیرد صورت باید که کاری

، افراد هم سطح هم با اعضاء ارتباط نحوه مورد در ثابتی رسوم و
 باشد؛به می مبانی و اصول دیگر و افراد سایر و فرودستان، فرادستان

 و سازمان درون رفتاری چه بگوید: اعضاء به بتواند که طوری
 و است مناسب سازمان نماینده عنوان به سازمان از خارج حتی
ی مفهوم فرهنگ سازمانی ، . در زمینهنیست مناسب چیزی چه

ویژگی ها، نحوه مطالعه، شناخت و اندازه گیری آن، عوامل مؤثر بر 
ل فرهنگ و نیز پیامدهای حاصل از حاکمیت شكل گیری و تحو

یک فرهنگ خاص بر سازمان، اختالف نظر قابل توجهی بین 
پژوهشگران وجود دارد. با این حال، بر سر این موضوع، توافق وجود 
دارد که مدیریت فرهنگ سازمانی، یكی از ضرورت های مدیریت 

  (.17در عصر کنونی و از شروط الزم برای کسب موفقیت است )
بنابراین از آنجا که در سازمان های فرهنگی کشور ما الگوی مناسب 
جهت مهندسی فرهنگ، که با درک و فهم عمیق ارزش های 
فرهنگی جامعه به وجود آمده باشد موجود نیست. این پژوهش در 
پی آن است که با توجه به مدل تلفیقی شاین و پارسونز کارکرد 

را بررسی نموده و مولفه های فعلی سازمانها و نهادهای فرهنگی 
مورد نظر جهت مهندسی فرهنگ )از دیدگاه خبرگان( را مشخص 
خواهد کرد.سوال اصلی که این مقاله بدان پاسخ خواهد داد به شرح 

 زیر است:

_________________________________ 
1.Organizational Culture 

چه الگو و نقشه ای را می توان برای مهندسی فرهنگ  در سه سطح 
فرهنگی ایران نمادها، ارزشها و مفروضات برای سازمانها و نهادهای 

 طراحی نمود؟

 
 ادبیات و پیشینه تحقیق:

الگوی اولیه مهندسی فرهنگ در دو سطح کالن و خُرد  ارائه می 
 گردد.

 های فرهنگسطوح و الیه
در طراحی مدل ابتدا جهت شناسایی دقیق فرهنگ از مدل ادگارشاین 

 داند.ادگار شاین فرهنگ را دارای سه الیه می استفاده شد.

 مصنوعات: نماد و الیه اول

ها قرار دارد که مصنوعات یا دست ساختهنمادها، در سطح بیرونی، 
شود و شود، شنیده میشود که دیده میهایی میشامل تمامی پدیده

هنگامی که فرد به یک گروه جدید دارای یک  .شوداحساس می
شود. این مصنوعات شامل محصوالت قابل فرهنگ نا آشنا وارد می

گردد: معماری )ساختمان(، محیط از قبیل موارد زیر می ؤیت گروهر
های هنری، سبک زندگی آنها آن فیزیكی، زبان، تكنولوژی، خالقیت

های معرفی و گیرد، شیوهطور که در پوشش و لباس آنها شكل می
ها و داستانهای گفته دهی، نمایشهای احساسی و عاطفی، افسانهآدرس
  ود.شدینی به این الیه طریقت گفته می باشد. در عرف..... میشده و 

اگر مشاهدهشناسایی این سطح از طریق مشاهده امكان پذیر است. 
گر در گروه به مدت کافی زندگی کند، معانی مصنوعات به تدریج 

شود. از این رو اگر کسی بخواهد سریعتر به این برایش آشكار می
ای حمایت شده، تواند تالش کند ارزشهسطح از درک دست یابد، می

کند و هنجارها و مقرراتی که اصول عملی روزه مره را فراهم می
کنند، تجزیه و تحلیل اعضای گروه رفتارشان را از طریق هدایت می

نماید. این نوع پژوهش و بررسی ما را به سطح بعدی تحلیل فرهنگی 
 کند.هدایت می
 هارزشالیه دوم: ا

سازد؛ اصولی خود را منعكس میهای گروه یادگیری نهایتا، ارزش
یعنی درک هر فرد از اینكه چه چیزی باید باشد جدا از آن که چه 

گیرد و یا زمانی نگامی که گروهی برای اولین بار شكل میهست. ه
شود، اولین راه که با یک وظیفه، موضوع یا مشكل جدید مواجه می

رد را حل پیشنهاد شده برای برخورد با آن، برخی از مفروضات ف
درباره اینكه چه چیزی درست یا غلط است و یا چه کاری خواهد 

کند. افرادی در این مسئله پیروز شد یا نخواهد شد، منعكس می
شوند که بتوانند بر گروه تأثیر بگذارند تا راه حل معینی را برای می

حل مشكل بیابند؛ این افراد بعدها به منزله رهبران یا بنیانگذاران 
شوند؛ اما این گروه هنوز به منزله یک گروه، به دانش شناخته می

ی را معمول  کرمشترکی دست نیافته است. زیرا تاکنون اقدام مشت
در پاسخ به مشكل جدید انجام نداده است. بنابراین هر قدر پیشنهاد 

تواند جایگاه یک ارزش را از نظر گروه داشته مطرح شود تنها می
نكه پیشنهاد دهنده با چه شدتی ممكن نظر گرفتن ای باشد، بدون در
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است معتقد باشد که او در حال بیان حقیقت ثابت شده مطلق است. 
تا زمانی که گروه اقدامات مشترکی را اتخاذ کند و اعضای آن با هم 
حاصل و نتیجه آن اقدام را مشاهده کنند، مبنای مشترکی برای تعیین 

در عرف دینی  رد.اینكه چه چیزی حقیقی و واقعی است وجود ندا
شناسایی این سطح از طریق  به این الیه شریعت  گفته می شود .

 (18مصاحبه و پرسشنامه  امكان پذیر است)

 مفروضات اساسی الیه سوم: 

زمانی که راه حلی برای یک مشكل به طور مكرر کاربرد داشته 
زمانی یک پیش گیرد. آنچه باشد، مورد توجه و پذیرش قرار می

تنها از طریق یک ایده یا ارزش مورد حمایت قرار  فرض بود و
گرفت، به تدریج به منزله یک واقعیت مورد عمل و رفتار قرار می
کند. در گیرد. ما معتقدیم که طبیعت واقعا بدین روش عمل میمی

این معنا، مفروضات اساسی با آنچه که برخی از مردم شناسان آن را 
اند که در آن چنین د، متفاوتنامنهای ارزشی غالب میگیریجهت

محورهای غالبی راه حل مرجعی را از بین چندین گزینه اصلی 
های مختلف با وجود این در فرهنگ کند، اما همه گزینهنعكس میم

قابل رؤیت هستند و هر عضو معین فرهنگ، در زمانهای مختلف 
های غالب، رفتار گیریهای دیگر، مثال جهتتواند براساس گونهمی

 .نماید
مفروضات اساسی آن قدر مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است 

کند. در حقیقت، که فرد اختالف کمی درون واحد فرهنگی پیدا می
اگر مفروض اساسی در هر گروه بشدت حفظ شود، اعضا رفتارشان 

 یابند.را بر اساس هر فرضیه دیگر غیر قابل باور و درک می
ر عمل، مفروضاتی هستند که ما نه مفروضات اساسی مثل تئوریها د

کنیم و از این رو تغییرشان با آنها مقابله، و نه در مورد آنها بحث می
در عرف دینی به این الیه حقیقت گفته اندازه مشكل است. بی
 (19شناسایی این سطح از طریق استنتاج  امكان پذیر است ) شود.می

ر اساس رفتار مفروضات فرهنگ مطلوب در جامعه اسالمی تنها ب
تأثیرگذاران، بنیانگذاران، تاثیرگذاران، طبیعت وحوادث و... شكل 

گیرد. لذا در این الگو مفروضات نمی گیرد بلكه از دین نیز نشات می
بر اساس دین و رفتار تأثیرگذاران، بنیانگذاران وحوادث و...شكل 
گرفته است.گرچه در جوامع اسالمی فرهنگ عمومی رابطه 

ا فرهنگ دینی دارد اما مواردی در فرهنگ یک جامعه تنگاتنگی ب
وجود دارد که خارج از حوزه فرهنگ دینی است اما به واسطه 

ها قرار گیرد از جمله این کارکرد مثبت آن باید مورد توجه دولت
 موارد:

ـ وجود آداب و رسوم اقوام مختلف جامعه موجود در نقاط مختلف 
 جغرافیایی کشور.
های سوم در تاریخ گذشته جامعه که از طریق نسلـ وجود آداب و ر

 متمادی به جامعه امروز منتقل شده است.
ـ وجود آثار باستانی و مكتوبات فرهنگی است که نشان دهنده 
خصوصیات فرهنگی اقوام گذشته است و به عنوان میراث گرانبهایی 

 برداری و مطالعه قرار گیرد.مورد بهره

_________________________________ 
1 - Adaptation 
2 - Goal Attainament 

و سازنده، در فرهنگ عمومی هر جامعه، ـ در کنار این موارد مثبت 
یک سلسله اعتقادات، باورها، احساسات و رفتارهای غلط وجود 
دارد که بسته به گستردگی و نوع آنها منشاء یک سلسله مشكالت 

ریزی برای رفع آنها اقدام گردد، که می بایست با برنامهدر جامعه می
 کرد .

وامع دیگر، این احتمال ـ در جریان مبادله فرهنگی هر جامعه یا ج
وجود دارد که به واسطه ضعف فرهنگی جامعه، یک سلسله 
اعتقادات، گرایشات و رفتار غلط در جامعه رشد پیدا کند، که می 

 (20ریزی برای رفع آنها اقدام کرد )بایست با برنامه

 های فرهنگ و نوع متغیرالیه
ه سه الیبا توجه به تئوری ادگار شاین و تئوری رنسیس لیكرت 

توان به سه نوع متغیرهای علّی، میانجی و بازده تقسیم فرهنگ را می
نمود: طبق تئوری لیكرت متغیرهای علّی)مستقل( به عناصری گفته 

شود که علت اصلی جریانات و دستاوردهای سازمان هستند و می
متغیرهای میانجی)واسطه( نماینده شرایط جاری و حاالت درونی 

نی حاکم است و متغیرهای بازده )وابسته( منعكس افراد و محیط روا
وان تکننده متغیرهای علّی هستند. لذا از ترکیب این دو تئوری می

 (22بیان کرد )
  نمادها تحت عنوان متغیرهای بازده )وابسته( در مدیریت نام برده

 شود. می
 تحت عنوان متغیرهای میانجی )واسطه( در مدیریت نام  هارزشا

 شود.برده می
  تحت عنوان متغیرهای علّی )مستقل( در مفروضات اساسی

 شود.مدیریت نام برده می

 ( AGI Lبستر الگو )مدل 
در ادامه طراحی الگوی مهندسی فرهنگ عمومی در سطح کالن از 
مدل پارسونز بعنوان بستر طراحی مدل استفاده شده است . در این 

 گردد.قسمت الزم است به طور مختصر  این الگو تشریح 
ی وظیفه 4شود که شناخته می AGILهای مدل پارسونز با سرواژه

اساسی هر سیستم اجتماعی، اعم از جامعه، اقتصاد و یا یک سازمان، 
( این 4کند که باید برای بقای سیستم انجام شوند. )شكل را مطرح می

 به ترتیب عبارتند از: AGILوظایف براساس حروف اختصاری 
 ؛1ـ سازش )انطباق(1
 ؛2ـ کسب هدف2
 ؛3ـ یكپارچگی )انسجام(3
 .4ـحفظ الگو )نهفتگی(4

پارسونز عقیده دارد جامعه و تمامی سیستمها  دارای چهار نیاز جهت 
 اثر بخشی و کارامدی هستند. این  نیازها عبارتند از: 

(A)،انطباق(G)   دستیابی به اهداف(I)  ،انسجام(L)  حفظ الگو
 )نهفتگی(

(A)  انطباق: یک نظام باید با پیشامدهای موقعیتی خارجی کنار
 بیاید. باید خود را با محیط و محیط را با نیازهایش منطبق کند. 

3 - Integration 
4 - - Latency 
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(G)  دستیابی به اهداف: یک نظام باید مشخص و اهداف نخستینش
 قابل دسترس باشد. 

(I)  انسجام: یک نظام باید روابط بین اشخاص را در قسمتهای
کند. همچنین باید روابط بین سه کارکرد ضروری مشترک تنظیم 

 .(A.G.L)دیگر را بعهده بگیرد 
(L)  بقاء: یک نظام باید فراهم کننده، محافظ و احیاگر انگیزه

 های افراد و الگوی فرهنگی باشد.
بر همین مبناء پارسونز چهار ساخت یا خرده نظام را در جامعه 

 (.22متمایز می نماید ) جهت برآورده نمودن این نیازها شناسایی و
 :  نظام اقتصادی

نظامی کند. خردهخرده نظامی است که وظیفه انطباق را اجراء می
که از طریق کار، تولید و تخصیص مشاغل، کارکرد تطبیق با محیط 

کند دهد. اقتصاد، محیط را با نیازهای جامعه منطبق میرا انجام می
 کند. کمک میو به انطباق جامعه در واقعیتهای جهانی 

های ها در کنار انگیزهها، باورها، تمایالت و عادات انسانآگاهی
های اقتصادی جامعه ایفای نقش مادی در البالی تمامی فعالیت

 (23کند)می
گذاری؛ در مصرف؛ در نوه مدیریت اقتصادی انداز؛ در سرمایهدر پس

گر به عنوان مدیر بنگاه؛ در نحوه انجام وظیفه به عنوان کار
کارخانه؛ به عنوان مدیر بنگاه صادر کننده؛ به عنوان پرداخت کننده 

گذاری کردن در داخل یا خارج؛ به عنوان سرمایه مالیات؛ در سرمایه
انسانی در خدمت اقتصاد ملی بودن یا در خدمت جوامع دیگر بودن؛ 

 و ...
های اعتقادی است که به دنبال آن نظم، تالش، نوآوری، این ویژگی

جمعی، تولید علم، نشر علم، تولید فناوری را به دنبال خواهد  کار
 ( 24ساز توسعه اقتصادی خواهد بود)داشت و زمینه

 نظام سیاسی .1

م کند. این نظانظامی است که وظیفه دستیابی به اهداف را اجراء می
از طریق پیگیری هدفهای اجتماعی و بسیج کنشگران و منابع 

 دهد. اجتماعی دستیابی به هدف را انجام می
های اسالمی در گرو مشارکت و حضور فعال تحقق بسیاری از آرمان

یت فرهنگ آحاد مردم در جریان فرآیند توسعه است و مدیر
سیاسی، جزیی از اعمال مدیریت امور مربوط به مدیریت توسعه 

توان در این جمله است. مفهوم مدیریت فرهنگ سیاسی را می
نیرومندترین فرد جامعه هرگز چندان نیرومند نیست »خالصه کرد 

که بتواند همیشه سروری کند مگر آن که، نیرو را به حق و 
 «.زدفرمانبری را به وظیفه تبدیل سا

گردد ایجاد چنین بستری از باورها و اعتقادات و مالحظه می
گرایشات و به دنبال آن رفتارسازی برای حضور و مشارکت در اداره 

جامعه از سوی مردم، خود نیازمند یک کار فرهنگی منسجم و 
 بلندمدت است.

وقتی بستر مشارکت مردم در حاکمیت جامعه اسالمی شكل 
مایالت و رفتارهای تمام سطوح مدیریت و با گیرد که باورها و تمی

های برخواسته از باورها و تمایالت و رفتارهای مردم از خواسته
یک منبع اعتقادی و فكری نشئت گرفته باشد و اگر چنین نشد و 

های مردم پیش از آنكه زائیده مدیریت فرهنگ داخلی باشد خواسته
های شد بحراننشئت گرفته از فرهنگ تهاجم خارجی شود آغاز ر

 سیاسی و استحاله نظام اسالمی خواهد بود.
 نظام اعتقادی .2

نظام اعتقادی که از طریق انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی به  
دهد و کنشگران، کارکرد سكون یا نگهداشت الگو را انجام می

کارکرد پنهان آن بوسیله انتقال فرهنگی )هنجارها و ارزشها( 
 شود. ها درونی میکنشگران و پذیرفتن آن

ها، احساسات و رفتارهایی حوزه فرهنگ اعتقادی، منظور اندیشه
است که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی افراد دارد. این حوزه 
توجه به متغیرهایی مانند عقیده و باور به جهان، انسان، نوع ارزشها، 

 (26ستیزی، راستی و درستكاری و..... دارد )خدامحوری، ظلم

 ظام اجتماعین .3

سازی عناصر گوناگون اجتماعی نظام اجتماعی که با هماهنگخرده 
از طریق تنظیم و اجرای قواعد و قوانین اجتماعی، کارکرد 

 دهد.یكپارچگی و بقاء را انجام می

ها، احساساتی ـ حوزه اجتماعی به رفتارها و بازتاب عملی اندیشه
جتماعی از خود نشان است که اکثریت افراد جامعه در ارتباطات ا

دهند. این حوزه توجه به متغیرهایی مانند نوع خانواده، پایگاه می
اجتماعی، تحصیالت، روابط زن و مرد و فرزندان، ظواهر، مشارکت 
عمومی، نظم و انضباط، قانونمندی، علم محوری، اوقات فراغت، 

 (.27آداب و رسوم، قوانین و مقررات و... دارد)

 پارسونزترکیب مدل شاین و 
جهت شناخت فرهنگ بومی در سطح کالن  از مدلهای متفاوتی 
استفاده می شود .در این تحقیق جهت طراحی الگوی مهندسی 
فرهنگ بومی در سطح کالن از ترکیب مدل ادگار شاین، مدل 

استفاده شده است. در این الگو مفروضات اساسی  AGILپارسونز 
ر بنا در مدل پارسونز در در تئوری ادگار شاین بعنوان اساس و زی

نظر گرفته شده است. نمادها، مصنوعات و ارزشها در هر خرده نظام 
 بر اساس)پیوست د( شناسایی و احصاء گردیدند. 

 مدل مفهومی تحقیق

 

 
 يافته ها

دراین بخش تمامی مراحل اجرایی رسیدن به مدل و الگوی مهندسی 
فرهنگ را با ارقام و اعداد مشاهده خواهیم کرد.محقق برای تعیین 

تن ازخبرگان این  10وزن هریک از سطوح فرهنگ کشور از نظر 
 سه نوع پرسشنامه )مقایسه زوجی،مقایسه نیمه رشته به کمک 
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  نام مفهوم : مهندسی فرهنگ 
 سواالت شناسائی شاخص ها نام مولفه ها نام ابعاد

 خرده نظام اجتماعی مصنوعات و نمادها
قوانین و -مراسم و تشریفات-آداب و رسوم-ظواهر و پوشش بدنی

 تحصیالت و...-هنریآثار -مقررات

 ارزشها و هنجارها
 خرده نظام سیاسی

درجه -نوع تصمیم گیری-مساوات-عدالت-میزان مشارکت-نوع کنترل
 حقوق سیاسی و...–حقوق مدنی -پاسخگویی

 خرده نظام اقتصادی
رفع -یتوسعه انسان-رقابت-نگرش به سود-نگرش به تولید-نگرش به کار

 نرخ سرمایه گذاری-ایجاد رفاه نسبی-علمیرشد -توزیع عادالنه-فقر

 خرده نظام اعتقادی مفروضات اساسی
-نگرش به اخالق-راستگویی-توکل-تفكر-زهد-صبر-عقیده و باور
 نگرش به انسان و...-راستی و درستكاری-خدامحوری-نگرش به هنر

 
متریک و مقایسه لیكرت( استفاده نموده است که خالصه اطالعات 

 استخراج شده در محاسبه ضریب فنی مدل استفاده گردید. 
  تعیین اهمیت هریک از ابعاد ومولفه های فرهنگ

 جهت طراحی مدل و الگوی تحقیق
 اهمیت ابعاد فرهنگ جامعه از دیدگاه خبرگان-4-1

درصد 36باتوجه به جدول ونمودارهای زیراز دیدگاه خبرگان 
تغییرات وتحوالت فرهنگ جامعه ناشی از تغییر و دگرگونی 

درصد تغییرات 34مفروضات اساسی فرهنگ جامعه می باشد و 
فرهنگ جامعه متاثرازمصنوعات یا دست ساخته های بشری می 

ارها می باشد و مابقی تغییرات فرهنگ جامعه سهم ارزشهاو هنج
 باشد.

 

 
 خبرگان دیدگاه از جامعه فرهنگ ابعاد اهمیت .1 جدول

 ضریب فنی جمع امتیازات وزن لیكرت وزن نیمه متریک زوجی مقایسه جامعهابعاد فرهنگ 
 0.340 0.339 0.337 0.341 0.339 مصنوعات و نمادها

 0.299 0.298 0.32 0.316 0.263 ارزش ها و هنجارها

 0.361 0.360 0.343 0.342 0.398 مفروضات اساسی

 1.000     جمع کل

 اهمیت ابعاد فرهنگ جامعه از دیدگاه خبرگان. 1نمودار 
 

00.10.20.30.4

مصنوعات و نمادها

ارزش ها و هنجارها

مفروضات اساسی

0.34

0.299

0.361

وزن نهايي-ابعاد فرهنگي جامعه
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 اهمیت مولفه های بعد مفروضات اساسی از دیدگاه خبرگان. 2نمودار 
باتوجه به جدول و نمودار زیر از دید گاه خبرگان دروزن نهایی 

ضات اساسی بیشتردرصدتغییرات وتحوالت در مولفه های مفرو
ازتغییرو دگرگونی در مولفه های اعتقاد به خدا و نگرش به 

اخالقیات می باشد و مولفه نگرش به انسان دررده دوم اهمیت قرار 
دارد وعوامل باقیمانده)صداقت و راستگویی و نگرش به هنر( 

 درتغییرات مفروضات اساسی سهم کمتری دارند .
 

 خبرگان دیدگاه از اساسی مفروضات بعد های مولفه اهمیت .2ولجد
 ضریب فنی امتیازات میانگین وزن لیكرت وزن نیمه متریک زوجی مقایسه مفروضات اساسیمولفه های 

 0.221 0.221 0.229 0.196 0.240 نگرش به انسان
 0.175 0.174 0.171 0.181 0.170 صداقت و راستگویی
 0.235 0.235 0.229 0.239 0.236 نگرش به اخالقیات

 0.239 0.239 0.227 0.245 0.245 اعتقاد به خدا)خدا محوری(
 0.130 0.130 0.144 0.139 0.108 نگرش به هنر

 1.000     جمع

 
 خبرگان دیدگاه از اساسی مفروضات بعد های مولفه اهمیت. 3نمودار

 اهمیت مولفه های بعد نمادها و مصنوعات از دیدگاه خبرگان

باتوجه به جدول و نمودار زیر از دیدگاه خبرگان در وزن نهایی 
درصد بیشتر تغییرات وتحوالت مولفه های نمادها و مصنوعات از 

 ر وتغییر و دگرگونی در قوانین ومقررات می باشد و مولفه ظواه
 پوشش بدنی در رده دوم اهمیت قرار دارد وعوامل باقیمانده

درتغییرات نمادها  )تحصیالت،آداب و رسوم و مراسم و تشریفات(
 و مصنوعات سهم کمتری دارند. 

  

سطوح فرهنگ جامعه

مفروضات اساسی

34.3

ها و هنجارهاارزش 

32

مصنوعات و نمادها

33.7

0.221

0.175

0.235

0.239

0.13

00.050.10.150.20.250.3

نگرش به انسان

صداقت و راستگویی

نگرش به اخالقیات

(خدا محوری)اعتقاد به خدا

نگرش به هنر

وزن نهایی-مولفه های مفروضات اساسی

مفروضات اساسي

نگرش به هنر

13

خدامحوري

23.9

نگرش به اخالقيات

23.5

صداقت و راستگويي

17.5

نگرش به انسان

22.1
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 خبرگان دیدگاه از مصنوعات و نمادها بعد های مولفه اهمیت .3جدول
 مصنوعات نمادها ومولفه های

 
 ضریب فنی امتیازات میانگین وزن لیكرت وزن نیمه متریک زوجی مقایسه

 0.212 0.212 0.215 0.219 0.201 ظواهر و پوشش بدنی
 0.186 0.186 0.184 0.191 0.183 مراسم و تشریفات
 0.214 0.214 0.202 0.199 0.243 قوانین و مقررات

 0.199 0.199 0.204 0.204 0.190 آداب و رسوم
 0.189 0.189 0.196 0.187 0.183 تحصیالت)آثار علمی و هنری(

 1.000     جمع

 
 اهمیت مولفه های بعد نمادها و مصنوعات از دیدگاه خبرگان .4نمودار

 

 خبرگاناهمیت مولفه های بعد ارزشها و هنجارها از دیدگاه 
باتوجه به جدول و نمودار فوق از دیدگاه خبرگان در وزن نهایی 
درصد بیشترتغییرات وتحوالت مولفه های ارزشها و هنجارها از 

 100تغییر و دگرگونی در عدالت ومساوات می باشد و خبرگان از 

امتیاز دارند و مولفه توزیع عادالنه درامد  23.5امتیاز به این مولفه 
در رده دوم اهمیت قرار دارد وعوامل 21.4تیاز و ثروت با ام

،مشارکت مردم در 18.5)رعایت حقوق مدنی با امتیاز  باقیمانده
 20.5ونحوه نگرش به کار باامتیاز 16.2تصمیم گیری با امتیاز

 درتغییرات ارزشها و هنجارها سهم کمتری دارند.
 

 اهمیت مولفه های بعد ارزشها و هنجارها از دیدگاه خبرگان .4جدول
 ضریب فنی امتیازات میانگین وزن لیكرت وزن نیمه متریک زوجی مقایسه مولفه های ارزش ها و هنجارها

 0.205 0.204 0.208 0.195 0.209 نحوه نگرش به کار
 0.162 0.160 0.192 0.197 0.109 مشارکت مردم درتصمیم گیری

 0.214 0.212 0.192 0.199 0.25 عادالنه درآمد و ثروت توزیع
 0.235 0.233 0.223 0.228 0.249 عدالت و مساوات

 0.185 0.183 0.186 0.180 0.184 رعایت حقوق مدنی
 1.000     جمع کل

0.212

0.186

0.214

0.199

0.189

0.170.180.190.20.210.22

ظواهر و پوشش بدنی

مراسم و تشریفات

قوانین و مقررات

آداب و رسوم

(آثار علمی و هنری)تحصیالت

وزن نهايي-مولفه هاي نمادها و مصنوعات

نمادها و مصنوعات

ظواهر و پوشش بدني

21.2

مراسم و تشريفات

18.6

قوانين و مقررات

21.4

آداب و رسوم

19.9

تحصيالت

18.9
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 خبرگاناهمیت مولفه های بعد ارزشها و هنجارها از دیدگاه . 5نمودار

 مدل کمی مهندسی فرهنگ کشور:

با توجه به اطالعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها در  
ادامه مدل تحقیق در قالب اعداد و اشكال به تصویر کشیده شده 
است. این مدل بر اساس اهمیت و وزن هر یک از مولفه ها و شاخص 
 های مربوطه بر اساس وضعیت مطلوب فرهنگ تعیین شده است.   

هندسی فرهنگ کشور ایران را جدول زیر ارزش هر یک از نقاط م
نشان می دهد که بر اساس الویت ابعاد اصلی و حاصل ضرب هر 
یک در مقادیر مولفه ها بدست آمده است .ابعاد اصلی به ترتیب 

 پایین ترین ضرب شده است. 1باالتربن تا عدد  5اولویت از عدد 
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37 117.5 85.6 16.2 61.5 37.8 59.7 107 18.6 84.8 13 119.5 94 35 66.3  

 

0.205

0.162

0.214

0.235

0.185

00.050.10.150.20.25

نحوه نگرش به کار

مشارکت مردم درتصمیم گیری

توزیع عادالنه درآمد و ثروت

عدالت و مساوات

رعایت حقوق مدنی

وزن نهایی-مولفه های ارزشها و هنجارها

ارزشها و هنجارها

نحوه نگرش به كار

20.5

مشاركت در تصميم گيري

16.2

توزیع عادالنه درآمد و ثروت

21.4

عدالت و مساوات

23.5

رعايت حقوق مدني

18.5
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 نتيجه گيري

با توجه به داده های حاصله پیرامون تعیین اهمیت سطوح فرهنگ 
و مروری بر نتایج جداول و نمودارها مشخص گردیده است که سطح 
مفروضات اساسی از دیدگاه خبرگان بیشترین تاثیر و اهمیت را در 
شكل دهی فرهنگ جامعه بر عهده دارد . اهمیت دوم را خبرگان 

نمادها داده و اهمیت کمتر را به به مولفه های سطح  مصنوعات و 
مولفه های سطح  ارزشها و هنجارها تخصیص داده اند از طرفی به 

و  %36نظر خبرگان مولفه های سطح  مفروضات اساسی به میزان 
و مولفه های   %34مولفه های سطح مصنوعات و نمادها به میزان 

نگ در ایجاد تغییرات فره %30سطح  ارزشها و هنجارها به میزان 
کشور نقش دارند. پس از تعیین میزان اهمیت سطوح سه گانه 
فرهنگ از دیدگاه خبرگان اهمیت مولفه های هر یک از سطوح 

 سه گانه نیز تعیین شده است. 
  در میان مولفه های تشكیل دهنده سطح مفروضات  اساسی

نگرش به "و پس از آن  "اعتقاد به خداوند "بیشترین تاثیر به
نگرش "اص داده شده و کمترین میزان اهمیت به اختص "اخالقیات

 داده شده است. "به هنر
  ،در رابطه با تعیین میزان مولفه های سطح نمادها و مصنوعات

وانین و ق"نخبگان بیشترین میزان اهمیت وتاثیرگذاری را به مولفه 
اختصاص  "مراسم و تشریفات"و کمترین اهمیت را به  "مقررات

 داده اند.  

 ولفه های تشكیل دهنده سطح ارزشها و هنجارها در میان م
و کمترین میزان اهمیت  "عدالت و مساوات "بیشترین تاثیر به

 اختصاص داده شده است. "مشارکت مردم در تصمیم گیری"به
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