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چکیده
این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای ارزیابی فرهنگ موگو ی ر اگاگگا هگا و ارزیگابی
شاخصهای ذکور ر اگاگا های ولتی شهر اهد اگجام شگد رویرگر پژوهاگی ر ایگن
تحقیق ،روش آ یخته اکتاافی است راهبگر پگژوهش ر بخگش کی گی ،روش تحشیگة شگبر
ضا ین و ر بخش کوی روش توصی یگپیوایای است ابزار پژوهش ر بخش کی ی تحشیگة
اسنا و صاحب گیوهساختاریافته با خبرگان سائة فرهنگی است که گووگهگیری ر این بخگش
به روش هدفوند صورت گرفته است ر بخش کوّی گیز از پرسشگا های بتنی بگر یافتگههگای
بخش کی ی است ا شد است جا ع آ اری بخش کوّی این پژوهش شا ة کشیگ اگاگجویان
ورو ی سالهای  88تا  19اگاگا های ولتی شهر اهد است که با است ا از فر ول کوکران
تعدا گووگه برآور و از روش گووگهگیری طبقهای تناسب با حجم ،گووگ آ اری اگتخاب شگد
گتایج بخش کی ی تحقیق وجب شناسایی  44ضوون پایه بهمنوان شاخصهای خر پگژوهش
گر ید که پس از خوشهبندی این ضگا ین ر گگرو هگای اگابه ،ضگوون سگاز ان هنگد
شناسایی و بهمنوان شاخصهای کالن پژوهش اگتخاب شگدگد سگ س از طریگق روش تحشیگة
سشسشه راتبی ضریب اهویت هریک از شگاخص هگا گیگز اگخص شگد گتگایج ارزیگابی کوّگی
شاخصها ر اگاگا های ولتی شهر اهد گاان ا که یزان شاخص فرهنگی کة ر طگول
حضور اگاجو ر اگاگا رو بگه کگاهش اسگت هوچنگین بیاگترین یگزان هوبسگتگی بگین
شاخصهای هویت شی و اگقالبی وجو ار و تنها هوبسگتگیهگای ن گی تحقیگق گیگز بگین
شاخص خاگوا با شاخص سر ای اجتوامی و صرف فرهنگی است گتگایج پگژوهش حاضگر
یتواگد برای ارزیابی وضعیت فرهن موگو ی اگاگجویان و جهگت هگی بگه سیاسگتهگای
فرهنگی ر اگاگا ها توسط سیاستگذاران و گدیران فرهنگگی حگوزم آ گوزش مگالی گور
است ا و بنای ارزیابی برگا هریزیهای فرهنگی قرار گیر
کلیدواژه :برگا هریزی فرهنگی ،ارزیابی ،شاخص فرهنگی ،فرهن اگاگاهی ،فرهن موو ی
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مقدمه

فرهن

را یتوان جوومهای از رفتارهای یا گرفتنی ،امتقا ات ،ما تها و سنتهگایی

اگست که یان جوعی از افرا اترک است و به طور توالی توسط یگگران کگه وار
آن جا عه یشوگد ،آ وخته و به کار گرفتگه گیشگو (سگدویک 9و سگدویک)2002 ،
فرهن

به ثابه سطحی از اگباشت فرهنگگی

موو ی گیز بهمنوان بخش هوی از فرهن

و ساختارهایی از ما توار هگای اجتوگامی کگه بیاگترین گسگترش را ر یگک جا عگ
روض ر ز گاگی اگخص اشگته ،قابگة تعریگ

اسگت (فرگوهی )9881 ،فرهنگ

یتواگد زگدگی بار را غنی کند و ن عت آن را افزایش هگد (سگنگه )2002 ،2منصگر
فرهن

هوچنین گقش اگرارگاپذیری ر پیروزی اگقالب اسال ی ایران و تداوم آن اشگته

است و بهمنوان منصری حوری و سشط ر توا ی ناسبات و تحوالت اجتوامی موة
یکند شونان جوهوری اسال ی ایران هووار یکوشگند بگا گ گوو و اشگام فرهنگ
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غربی ،از طریق تغییر ر باورها و گگرش و رفتار ر م بامگ

ایجگا بحگران ر کاگور

شوگد و اسگتقالل کاگور و سگتاور های اگقگالب را بگه خگاطر اگدازگگد (شگریعتی و
طرقدری )9818 ،توجه جدی به فرهن

و بهویژ فرهن

ر ساز ان ر آثگار حققگان

از اوایة ه  9190شرة یافت (کالرک )9198 ،8ا ا موقگیری قاالت رتبط بگا ایگن

حوز مودتاً به پس از ه  9180بر یگر (هچ)9118 ،4
ر سالیان اخیر توجه زیا ی به برگا هریزی فرهن
یدگا های تنومی ر باب برگا هریزی فرهن

شد اسگت (شگویوگ )2001 ،5

وجو ار ؛ از یدگاهی که فرهنگ

را

به لیة اهیت و ساختار وابسگته بگه سگازوکارهای روگگی و تگاریخی آن ،برگا گهپگذیر
گوی اگد؛ تا یدگاهی که ی خواهد توام ارکان فرهن

را تحت برگا گه ،گدیریت کنگد

برخی گیز برگا هریزی فرهنگی را ر واقع گه برگا هریزی فرهن  ،بشره برگا هریزی برای
جشب اارکت ر م ر ا ارم ا ور فرهنگی یک اجتوگاع گی اگنگد (اصگ هاگی)9885 ،
قام عظم رهبری ر این خصوص گیفر اینگد « :ر قبگال فرهنگ  ،و ت رگر افراطگی
1. Sedgwick
2. Senge
3. Clark
4. Hatch
5. Shouyong

وجو ار ؛ مد ای فرهن
باید فرهن

را قولهای رها و غیرقابة دیریت ی اگنگد و عتقدگگد کگه

موو ی را به حال خو رها کر و ر قابة مد ای یگری عتقدگد که باید

با سختگیری شدید و کنترل هو سائة ،قالبهای خاصگی را ر فرهنگگی موگو ی و
حتی سائة و اخالق شخصی ،به جا عه تحویة کر ؛ ا ا هر وی این برخور ها افراطی
و ضر است و به قول فرهن

باید با گگا عقول اسال ی گگریست »9تجارب بار ر

ز ین تغییر فرهنگگی کگه طگی هگه هگای اخیگر صگورت پگذیرفت ،تگا حگدو زیگا ی
صاحبگظران را تقامد کر است که یتوان با تریه بر برگا گهریگزیهگای عگین ،بگه
گرگوگیهای طشوبی ر حوزم ا ور فرهنگی ست یافت (اکبری )9889 ،گ تنی است
که مشیرغم خال ت ظاهری ولتهای سروالر با برگا هریزی ولتی ر حوزم فرهن ،
این کاورها گیز ر این حوز برگا هریزی یکنند (شریباگیا)9885 ،
هر برگا های ]ازجوشه برگا فرهنگی[ برای اطوینان از تطابق پیارفت آن بگا اهگداف

باید ور ارزیابی قرار گیگر (جگان 2و لگرا )2092 ،8ارزیگابی تهدیگدها را بگه حگداقة
یرساگد و یا گیری را حداکثر یکند ارزیابی هم بر اساس خروجیها و هم بر اساس

فرایندها قابة اگجام است (کیس )2002 ،4همترین ابزار ارزیابی بهویژ ر سیستمهگای

بزرگ ،شاخصها 5هستند شاخص ر لغت به عنای الک و حک وجگو پدیگد هگا،
مال ت اخصکنندم وضعیتها و ابزار سگنجش تغییگرات و تحگوالت کوّگی و کی گی
است ( عین )9899 ،شاخصها گوگهای از اطالمات و شواهد هستند که بگرای بررسگی
تطبیق تغییرات با اهداف د گظر جوعآوری گیشگوگد (کگیس )2002 ،شگاخصهگای
فرهنگی گیز ابزارهایی برای گر آوری اطالمگات ،تحشیگة و ارزیگابی فرهنگ

هسگتند و

به نظور یافتن قولههای قابةاگداز گیری فرهنگی طراحی یشوگد این شاخصها بایگد
ویژگیهای خاصی اشته باشند تا سنجش و برگا هریزی برای آگهگا یسگر شگو ؛ یعنگی
مینی ،کوّی و قابةشوارش باشند سائشی اگند قابةاگداز گیری بو ن ،ر سترس بو ن
ا ها و کی یت آگها هووار ر باح

ربوط به اگتاار شاخصها ر حوزم فرهنگ

 9یدار امضای شورای مالی اگقالب فرهنگی ،روزگا جوهوری اسال ی9882/90/24 ،

و

2. John
3. Lera
4. Case
5. Index, indicator
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قرار ا ن فرهن

و هنر ر چارچوب اگداز گیری ،ور بحگ

( اکسبری)2008 ،9

و بررسگی بگو اسگت

ر برخی نابع ،شاخصسازی و رتبهبندی بتنی بر آن بگهمنگوان ابگزار تضگوین کی یگت

عرفی شد است (سَدالک ،)2002 ،2ر حالی که برخی یگر ارتباطی بین شاخص و کی یت
گویبینند رتبهبندیهای بگینالوششگی بگهخگاطر بگهکگارگیری جوومگه عیارهگای حگدو و
قابةاگداز گیری ر ابعا وسیع ،عووالً روایی ساختاری قابةقبگول و جایگگا مشوگی گدارگگد
( اکسگگبری )2008 ،رمگگینحگگال بگگه گظگگر گگیرسگگد کگگه رتبگگهبنگگدی بسگگیاری از گیازهگگای
سیاستگذاران و ستاگدرکاران را بهتر از سیستمهای یگر برآور
گظامهای آ وزش مالی ختش
حوز های ختش

گیز ر سگط

یکند (ثاکور)2009 ،8

گیگا بگرای ارزیگابی موشرگر اگاگگا هگا ر

اقدام به ایجا شاخصهگا و گظگامهگای رتبگهبنگدی ختش گی گوگو اگگد

(فیضپور و هوراران )9818 ،البته باید توجه اشت کگه کگاربر ی بگو ن شگاخصهگا ر
اگاگا ها ر صورتی موشی خواهد شد که سیستم شاخصسازی و رتبگهبنگدی بتواگگد بگا
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بهکارگیری جوومهابزاری کا ة و قیگق ،تگوان اگاگگا را بگه رسگتی ر وضگوع گور
بررسی ور سنجش قرار هد و ر غیر این صورت رتبهبندی اثرات خربگی بگر رفتگار و
4

موشرر اگاگا خواهد اشت (بولتن  )2090 ،باید توجه اشگت کگه مشگیرغگم وجگو
اشتراکات و تعا الت بین فرهن های ختش  ،فرهن

هر جا عه ستقة و از سازوکارهای

یرتایی برخور ار است (اسرولون )2009 ،5که این سئشه بین لگزوم طراحگی اگخص و
بتنی بر اقتضائات بو ی ر ارزیابی فرهن

است بر این اساس ایگن پگژوهش بگه تگدوین

الگویی بو ی و بتنی بر ارزشهای شی ،ینی و اگقالبی از شاخصهگای فرهنگ

موگو ی

ر اگاگا های ایران و ارزیابی آن ر جا ع هگدف ( اگاگگا هگای ولتگی شگهر اگهد)
یپر از لذا یتوان سؤاالت پژوهش را بهشرة زیر صورتبندی کر :
شاخص های کالن و خر بو ی و بتنی بر ارزش های شی ،ینی و اگقالبی فرهنگ
موو ی ر اگاگا ها چیست؟
1. Duxbury
2. Sadlak
3. Thakur
4. Boulton
5. Scollon

این شاخصها ر اگاگا های ولتی شهر اهد چه وضعیتی ارگد؟
بین شاخصهای کالن نتخب تحقیق چه رابطهای وجو ار ؟
پیشینه

تدوین شاخصهای فرهنگی ر جهان سابق چنداگی گدار و کار بر روی آگها هنگوز ر
راحة ابتدایی است جووع شاخصهای فرهنگی طرح ر جهان را یتوان ر چهار
گرو مودم شاخصهای توسع اگساگی ،شاخصهگای نتاگرم فرهنگگی ر کاگورهای
پیارفته ،شاخصهای نتارم فرهنگی از سوی یوگسرو و شاخصهای نتارم فرهنگگی
از سوی سایر گها ها و ستگا های اجرایی شی و فرا شی طبقگهبنگدی کگر اگرچگه ر
کاورهای ختش

جهان اقدا ات اگدکی ر خصوص تدوین شاخصهگای فرهنگگی و

ارزیابی آگها اگجام شد است ،ا ا این شاخصها حصول گگرشی خگاص و حگدو بگه
قول فرهن

است و تنها با آثار و فعالیتهای فرری و هنری اگطبگاق ار کاگورهای

غربی (کاورهای صنعتی و فراصنعتی) مالو بر شاخصهای توسگع اگسگاگی ،از طریگق
گظرسنجی موو ی ( ا های گرم) گیز شاخصهایی را نتار کر اگد که این شاخصهگا
ر کاورهای رحالتوسعه و توسعهگیافته کاربر کوی ارگد و با فرهن

و بگوم کاگور

ا سازگاری گدار (هیئت گظارت و ارزیابی فرهنگی و مشوی)9882 ،
همترین اشرال این شاخصها این است که تنها جنبگههگای طشقگاً کوّگی فرهنگ
جهاگی را که بهآساگی قابة تاخیصاگد ،گاان ی هند هوچنین کوّی حگوری وجگو
ر این شاخص ها بام شد است که به اقتصا و توسعهیافتگی اقتصا ی وابستگی تام
اشته باشند و ضون پذیرش برخی جهتگیریهای بنیا ین غربی ،سوگیریهگای ارزشگی
جوا ع بو ی را گیز گاان گدهند روری بر فهرست اکثر شاخصهای بخش فرهنگ ر
ایران که تا سالها توسط ساز ان برگا ه و بو جه تهیه یشد ،گاان گی هگد کگه حتگی
پس از اگقالب اسال ی گیز ،الگوی شاخصهای فرهنگی یوگسرو بر گزارشهای فرهنگگی
حاکم بو است و اکثر تحقیقات و پژوهشهای اگجامشد (رشیدی و هوراران9884 ،؛
تقگگوایی و قائگگد رحوتگگی9885 ،؛ فگگدایی خوراسگگگاگی و گیگگری )9881 ،گیگگز بتنگگی بگگر
شاخصهای صرف کاالها و خد ات فرهنگی و یا سراگ ا راگات فرهنگگی ر جا عگه
بو است؛ لذا به گظر یرسد ارزش ها ،هنجارها ،باورها و آر انهای اگقگالب اسگال ی
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ر این شاخصها گا ید گرفته شد اگد و بگر اسگاس الگگوی غالگب ،صگرف ًا بگه کویگت
پر اخته شد است
یوگسرو ر گزارش جهاگی فرهن
فرهنگی کاورهای ختش

ر سگال  9118و  2002گیال ی شگاخصهگای

جهان هورا با ا های ربگوط بگه آگهگا را ارائگه کگر

ر

گزارش سال  9118یوگسرو ،حدو  925شاخص با طبقهبندی ارائه شد است هوچنین
این ساز ان ر سال  9115گیگز اقگدام بگه تگدوین و مرضگ شگاخصهگای فرهنگگی و
اجتوامی ر کتاب آ ار سال خو کر است (یوگسرو)9115 ،
ر ایران گیز توجه به تحقیقات رتبط با شاخصسازی ر مرص فرهن

مور کوتگاهی

ار و اگرچه بیاتر این تحقیقات بتنی بر الگوی غالگب وجگو ر ایگن ز ینگه ( صگرف
فرهنگی و سراگ ا راگات) بو است ،ا ا توجه روزافزون به ایجا و توسع شگاخصهگای
بو ی ،قابة ااهد است گاظوی ار کاگی و کااورز ( )9885ر طالعگ خگو بگه بررسگی
تطبیقی شاخصهای نتارم حوزم فرهنگی ر ایران و جهان پر اختهاگد قایس آگها از این
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شاخصها ر ایران و جهان گاان ی هد که جوهگوری اسگال ی ایگران بگه شگاخصهگای
فرهنگی اقتصا ی و ازجوشگه سگائة اقتصگا ی جواگگان ،بیرگاری ،رآ گد ،از وا .و

ر

قایسه با کاورهای پیارفته کوتر توجه ار و بیاترین توجه بگه شگاخصهگای فرهنگگی
اجتوامی از قبیة بهداشت و ر ان ،تربیت بدگی و گظایر آن بو است
ر این ز ینه ،تقوایی و قائد رحوتی ( )9885به تحشیة شاخصهای توسع فرهنگگی
ر استانهای کاور پر اختهاگد و گتیجه یگیرگگد کگه بگین اسگتانهگای کاگور از گظگر
بهر ندی از فضاها و ا راگات فرهنگی ت اوت چاگوگیری وجگو ار

ر ایگن بگین،

استان تهران بهمنوان تنها استان بسیارتوسعهیافته و استانهای ایالم ،بوشهر ،چهار حگال
و بختیاری ،زگجگان ،سگونان ،سیسگتان و بشوچسگتان ،قگزوین ،کهریشویگه و بویراحوگد،
گشستان و هر زگان بهمنوان استانهای بسیار حروم شناخته شد اگد
ر پژوهای یگر حققان (فدایی خوراسگاگی و گیری ) 9881 ،به بررسگی تگیثیر
تحوالت شاخص های نتخب فرهنگی بر رشد اقتصا ی ر ایگران پر اختگه اگگد و ر
این راستا از شاخص هایی هوچون سط اگش و سوا  ،گرخ خگالص از وا ،.یگزان
است ا از ظرفیت سینوا ،طبومات و هنجارهای اجتوامی ،که شاخص های نتخگب
تیثیرگذار فرهنگی بر ما ة اگساگی تولید و ر گتیجه رشد اقتصا ی بو اگد ،اسگت ا

کر اگد گتایج به ست آ د بیاگگر رابط ثبت و کا الً عنا اری بگین شگاخص هگای
نتخب و رشد اقت صا ی بو و یزان این تیثیر ر بشند دت بیاتر از کوتا دت بگه
ست آ د است
وضوع فرهن ساز اگی ر اگاگگا هگا گیگز ازجوشگه وضگومات گور توجگه
پژوهاگران اخشی بو است (رحیم گیا و مشیزا  9881 ،؛ ا ین ظ ری و هورگاران،
 9889؛ پورکگگاظوی و شگگاکر ) 9888 ،طالعگگات اخشگگی ر ایگگن مرصگگه موگگدتاً بگگا
به کارگیری یری از چارچوب های طرح ر ا بیگات فرهنگ سگاز اگی ،بگه ارزیگابی
وضعیت فرهن ساز اگی ر اگاگا های ایران ،مودتاً از ید امضای هیئت مشوگی،
پر اخته اگد
ر حوزم فرهن موو ی ر اگاگا ها گیز رشیدی و هوراران ( )9884به بررسگی
روگد برگا ه ریزی فعالیت های فرهنگی اگاگا های ولتی اصگ هان طگی برگا گه وم و
سوم توسعه کاور پر اخته اگد گتایج به ست آ د بیاگگر آن است که یگان ؤل گههگای
شاخص های کی ی ر برگا هریزی فعالیت های فرهنگی طی برگا ه وم و سگوم توسگعه
ت اوت چنداگی وجو گدار  ،ولی ر خصگوص شگاخصهگای کوّگی یگان و برگا گه،
ت اوت اساسی ااهد ی شو یگان موشرگر جریگان فرهنگگی ر برگا گ وم گیگز
ت اوت چنداگی وجو گدار توحیگدلو ( )9889گیگز ر پژوهاگی بگا منگوان «بررسگی
وضعیت فرهنگی اگاگا آزا اسال ی رو هن با رویرگر اسگال ی» بگا هگدف تحشیگة
وضعیت فرهنگی اگاگا و با است ا از دل چهاربعدی گشدن و استارک به تحشیگة و
سنجش وضعیت ذهبی و اجتوامی اساتید و اگاگجویان پر اختگه اسگت گتگایج ایگن
پژوهش گاان ا که اساتید این اگاگا بیاترین اارکت ینی ،سیاسی و اجتوامی و
ر گتیجه باالترین وضعیت فرهنگی را ارگد هوچنین ر ان بیاتر اارکت سیاسی ،و
زگان بیاتر اارکت اجتوامی اشته اگد ر ز ین تدوین الگوهای بو ی شاخصسگازی
گیز شورای مالی اگقالب فرهنگی ر سگال  9888ؤل گه هگای اصگشی و شگاخصهگای
آ وزش مالی ر گسترم ارزیابی کگالن و خگر را ر بخگش هگای موگو ی ،آ وزشگی،
پژوهای ،اگاجویی ،فر هنگی و امتبارات و ا راگگات ،ر و بعگد کوّگی و کی گی بگه
9
تصویب رساگد
 9جشسه  550شورای مالی اگقالب فرهنگی ورخه 88/8/22
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رویرر ی که ر این تحقیق ور است ا قرار ی گیر  ،رویرر آ یخته است روش
تحقیق آ یخته ترکیبی از روش هگای کوّگی و کی گی اسگت کگه از طریگق آن ر یگک
پژوهش ی توان به طگور گؤثر راهبگر هگای هگ ر و گگوع روش را بگه کگار گرفگت
به کارگیری یری از روش های تحقیق (کوّی و کی ی) تنها جنبه های حدو ی از یگک
پدید را گوایان و تحشیة ی کند و ر این صگورت جنبگه هگای یگگر پدیگد گا یگد
گرفته ی شو بنابراین به کار بر ن روش های تحقیگق آ یختگه رک روشگن تگری از
پدید های اجتوامی و رفتاری فراهم ی آور با توجه به اولویت ز گاگی یافتگه هگای
کی ی بر کوّی ر این پژوهش ،ی توان آن را ارای طگرح آ یختگ اکتاگافی اگسگت
2
(کرسول ) 2098 ،9بر این اساس پگارا ایم پگژوهش حاضگر گیگز از گگوع موشگرایگی
حسوب ی شو رویرر های کوّی و کی ی تحقیق با برخو ر اری از باگی پارا ایوی
ت اوت ،ر روش شناسی تحقیق گیز ت اوت اگد به هوین لحاظ ز اگی که اگدیاوندان
از ترکیب این رویرر ها بح ی کنند ،ضرورتاً از باگی نطقی و گظری موشگرایگی
است ا ی کنند (فیزلر ) 2090 ،8ر موشگرایی به جای تورکز بر شرایط و ز ینگه هگا،
بر گتایج تحقیق (کنش ها ،وقعیت ها و بازتاب های تحقیق) تورکز ی شگو ر ایگن
یدگا آگچه ور گظر قرار ی گیر  ،کاری است که باید اگجام شگو و آن هگم حگة
سائة است (بیستا)2090 ،4
راهبر ور است ا ر بخش کی ی پژوهش ،تحشیة شبر ضا ین اسگت ضگوون
بهمنوان الگویی از عاگی که ر ا های کی ی قابة اکتااف است ،تعری شگد اسگت
بر این اساس ،تحشیة ضوون روشی ناسب برای شناسایی و گوایش الگوهای وجگو
ر ا های کی ی ر رابطه با وضوع پژوهش اسگت (جگوف )2099 ،5تحشیگة شگبر
ضا ین گیز روشی ناسب برای گوایش گتایج حاصة از تحشیة ضوون اسگت ر ایگن
روش که توسگط آترایگد-اسگترلین  )2009( 2عرفگی شگد اسگت بگر اسگاس روگگدی
1. Creswell
2. Pragmatism
3. Feilzer
4. Biesta
5. Joffe
6. Attride-Stirling

رحشهبه رحشه سه گوع ضوون شا ة ضا ین پایه ،ضا ین سگاز ان هنگد و ضگا ین
موو ی یا فراگیر ر ا های کی ی توسط حقق شناسایی یشو و سگ س روابگط بگین
این سطوح از طریگق ترسگیم شگبرهای تارگواگوگگه بگه گوگایش ر گیآیگد از صگاحب
گیوهساختاریافته با خبرگان فرهنگی و هوچنین طالعگه و تحشیگة اسگنا بگهمنگوان ابگزار
پژوهش ر بخش کی ی است ا شد است بنابراین یتوان گ ت کگه ر ایگن پگژوهش،
مالو بر زاویهبندی 9ر روش ،از زاویهبندی ر ابگزار گیگز اسگت ا شگد اسگت بیاگگات
حضرت ا ام و قام عظم رهبری که رتبط با سائة فرهنگی ر اگاگا بو اگد ،نگابع
ور است ا ر تحشیة اسنا ی بو اگد که به ترتیب از گرمافگزار صگحی گگور و پایگگا
اطالعرساگی فتر ح ظ و گار آثار آیتاهلل خا نهای 2استخرا .شد اگد گووگهگیگری ایگن
بخش گیز به روش هدفوند و با ر گظر گرفتن اصة توق ر رحشگ اشگباع و ترگراری
شدن ا های به ستآ د اگجام شد است از روش گشول برفی گیز برای شناسایی افرا
صگگاحبگظگگر ر ایگگن ز ینگگه اسگگت ا شگگد اسگگت کگگه ر گهایگگت بگگه سگگیز صگگاحب
گیوهساختاریافته با خبرگان ا ور فرهنگی نجر شد و به لیة ترراری شدن ضگا ین پایگ
حاصة از صاحبهها و مدم ظهور ضوون جدید ر و صگاحب آخگر گووگگهگیگری ر
هوین رحشه خاتوه یافت هوچنین ر گحوم ستهبندی ضگا ین حاصگة از پگژوهش از
شاخصهای کالن پیانها ی گقا هندسی فرهنگی گیگز اسگت ا شگد اسگت و از ایگن
لحاظ یتوان گ ت که ترکیبی از رویرر هگای قیاسگی و اسگتقرایی ر تحشیگة ضگوون
پژوهش است ا شد است است ا م ترکیبی از رویرر های قیاسی و اسگتقرایی ر تحشیگة
ضوون وجب یشو که پژوهش مالو بر برخور اری از جنبههای ت سیری ،از امتبگار
گظری باالتری برخور ار باشد (کرابتری 8و یشر)9111 ،4
با توجه به اینره شاخص های ختش

فرهنگی ارای اهویتی یرسان گیستند ،تعیگین

وزن اهویت هر شاخص برای تدقیق شاخص کة ر تحقیق ور گیاز است برای تعیین
 9این واژ به منوان عا ل فارسی کشوه  Triangulationر این پژوهش به کار رفته است بگرای کشوگه گذکور
عا لهای یگری اگند ثش سازی و سهسویهسازی گیز ر زبان فارسی به کار رفته است ،ا ا ازآگجاکه این کشوگه
اشار به است ا از چند (و گه الزا اً سه) بعد و زاویه ر ابزار یا روش یا رویرر ر تحقیق ار  ،گویسگندگان واژ
زاویهبندی را عا ل ناسبتری ی اگند

2. www.khamenei.ir
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وزن شاخصها ر تحقیق با اسگت ا از فراینگد تحشیگة سشسگشه راتبگی و پرسگشگا گه،
گگاتریس قایس گ زوجگگی پرسگگشگا گگهای طراحگگی و بگگین پنجگگا گ گگر از خبرگگگان و
صاحبگظران فرهنگی توزیع شد بر اساس  85پاسخگا گ ریافگتشگد از ایگن افگرا ،
اهویت هریک از شاخصهای فرهنگی پژوهش تعیین گر ید
بخش کوّی پژوهش حاضر از گظر گگر آوری ا هگا ،توصگی ی و از گظگر روش،
پیوایای و از گوع هوبستگی است ابزار ور است ا

ر ایگن بخگش ،پرسگش گا گ

حقق ساخته است که بر اساس یافته های بخش کی ی پگژوهش تگدوین شگد اسگت
پرسش گا تحقیق شا ة  59گویه بو که با است ا از طی

لیرگرت پگنج گزینگه ای،

گگرش شخصی اگاجویان به شاخص های کالن یافت شد ر بخش کی گی تحقیگق،
ور سنجش قرار گرفت س س از طریق آز ون هوبستگی رابط بین شگاخص هگای
کالن با یردیگر ور طالعه قرار گرفگت جا عگ آ گاری ایگن بخگش شگا ة کشیگ
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اگاجویان ورو ی سال های  88تا  19اگاگا های ولتی شهر اهد است که طبگق
فر ول تعیین حجم گووگ کوک ران ،حجم گووگ برآور شد برابر بگا  980گ گر اسگت
روش گووگه گیری ر این پژوهش ،گووگه گیری طبقه ای تناسب با حجم است که بگه
ت ریک هر اگاگا برآور شد است به نظور افزایش قت و هوچنین رسگیدن بگه
این تعدا پرسش گا

عتبر ،تعدا  850پرسش گا ه ر بین اگاگجویان توزیگع شگد

برای تجزیه و تحشیة ا ها از روش های آ اری توصی ی و استنباطی اسگت ا شگد
است ر آ ار توصی ی برای توصی

ا ها از جگدول فراواگگی ،رصگد و یگاگگین

است ا شد و ر آ ار استنباطی گیز از آز ون هوبستگی پیرسون برای بررسگی یگزان
هوبستگی شاخص های کالن نتخب تحقیق است ا شد است برای بررسی قابشیت
امتوا پرسش گا ه گیز از آز ون آل ای کروگباخ است ا شد است با توجه بگه اینرگه
قدار ضریب آل ای کروگباخ کشی تغیر های تحقیق بگاالتر از  0/9اسگت و ر سگط
کا الً ناسبی قرار ار  ،بنابراین قابشیت امتوا (پایایی) این پرسش گا ه کگا الً گور
تییید و قابة قبول است به نظور ارتقای روایی پرسش گا ه گیز بر اساس گظر سه گ ر
از اساتید و خبرگان رشته های دیریت و جا عه شناسگی اصگالحاتی ر پرسگش گا گه
اگجام شد

نتایج و یافتههای تحقیق

گتایج حاصة از تحشیة ضا ین وجو ر ا های بخش کی ی پژوهش به شناسایی 44
ضوون پایه نتهی شد که پس از طبقگهبنگدی ایگن ضگا ین ر گگرو هگای اگابه
ضوون ساز ان هند تاریة و بهمنوان شاخصهای کالن اگتخاب شد این ضا ین ر
جدول زیر آور شد اگد
جدول  .1اهمیت هریک از شاخصها از دید خبرگان و صاحبنظران فرهنگی
ردیف

مضمون سازماندهنده
(شاخص کالن)

9

هویت ینی

2

هویت اگقالبی

8

مدالتخواهی

4

مقالگیت

5

اخالق

2

خاگوا

9

استقاللطشبی

8

سر ای اجتوامی

1

هویت شی

90

صرف فرهنگی

مضامین پایه (شاخصهای خُرد پژوهش)
پایبندی به احرام ینی ،شرکت ر راسم ینی ،آخرتگرایی ،ین اری
اجتوامی و رفتاری
استربارستیزی ،تحجر و التقاطستیزی ،ایثار و شها تطشبی ،والیت داری،
حوایت از حرو ان
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مدالت مشوی ،مدالت اجتوامی ،رفا طشب و صرفز گبو ن ،حقطشبی
آیند گگری ،ت ررگرایی ،اورت و اگتقا پذیری ،ابترار و خالقیتگرایی،
بینش و فهم
اخالق موو ی (صبر ،صداقت ،وجدان و ) ،اخالق اقتصا ی (اگ اق،
وق

و ) ،اخالق سیاسی ،اخالق حرفهای

تربیتی و آ وزشی ،ماط ی ،هارتهای زگدگی ،اگسجام
استقالل فرهنگی ،استقالل مشوی ،استقالل اقتصا ی ،استقالل فرری،
استقالل سیاسی ،خو باوری
اارکت اجتوامی ،اارکت سیاسی ،امتوا  ،رضایت ،قاگون داری
افتخار به زبان و ا بیات شی ،افتخار به تاریخ شی ،تعشق خاطر به فرهن

شی

رساگههای رتوب ،رساگههای غیر رتوب ،جهتگیری حتوایی ر
صرف ،تعا الت و ارتباطات فرهنگی

هوان طور که ر جدول اگخص اسگت پگس از سگتهبنگدی ا هگای تحقیگق ر
گرو های اابه با ر گظگر گگرفتن و اصگة حگداکثر جا عیگت و اگعیگت سگتههگا و
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هوچنین اگجام اصالحاتی ر گحوم ستهبندی و گامگذاری ضا ین بر اسگاس گظگر پگنج
گ ر از صاحبگظران و کارشناسان فرهنگی و اساتید اگاگا ر گهایت

شاخص کالن

شا ة شاخصهای هویت ینی ،هویگت اگقالبگی ،مگدالتخگواهی ،مقالگیگت ،اخگالق،
خاگوا  ،استقاللطشبی ،سر ای اجتوامی ،هویت شی و صرف فرهنگی ور شناسگایی
قرار گرفت
گتایج حاصة از تعیین ضریب اهویت هریگک از شگاخص هگا بگا اسگت ا از روش
تحشیة سشسشه راتبی گیز ر جدول زیر قید شد است
جدول  .2ضریب اهمیت هریک از شاخصها از دید خبرگان فرهنگی
بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی
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ردیف

شاخص

میانگین کل

9

هویت ینی

0/948921

2

هویت اگقالبی

0/984182

8

مدالتخواهی

0/9915

4

مقالگیت

0/998121

5

اخالق

0/905228

2

خاگوا

0/019244

9

استقاللطشبی

0/088548

8

سر ایه اجتوامی

0/021528

1

هویت شی

0/025992

90

صرف فرهنگی

0/052899

بر این اساس از نظر خبرگان و صاحبگظگران فرهنگگی ،هویگت ینگی و اگقالبگی
بیاترین اهویت را ر بین شاخصهای کالن نتخب پژوهش ارگد و صرف فرهنگگی
از کوترین اهویت برخور ار است
س س به ارزیابی شاخصهای یاز گاگه ر بین اگاجویان پر اخته شد است و بگا

توجه به اینره هر شاخص ،ضریب اهویت ت اوتی ار  ،برای حاسب شاخص کگة از
یاگگین وزگی است ا شد است از جوع حاصة ضرب ضرایب اهویت هگر شگاخص و
یاگگین هر شاخص ،قدار شاخص کة به ست آ د است بررسی وضگعیت وجگو
شاخصها ،بر اساس قیاس بازرگان و هوراران ( )9882صورت گرفته است

9

جدول  .9مقیاس استاندارد بازرگان و همکاران ()1901
استاگدار

 9تا 2/88

 2/84تا 8/29

 8/28تا 5

گا طشوب

گسبتاً طشوب

طشوب

ر جدول زیر یاگگین یاز شاخص قرار ا شگد اسگت بگا توجگه بگه یگاگگین
شاخصها یزان طشوبیت هر شاخص ر بین اگاجویان اخص شد است
جدول  .1جدول میانگین شاخصهای فرهنگ عمومی و میزان مطلوبیت آنها
شاخصها

ضریب اهمیت هر شاخص

انحراف از معیار

میانگین

ارزیابی میانگین

اخالق

0/105663

0/63361

8/4266

به گسبت طشوب

مقالگیت

0/113969

0/52565

8/4490

به گسبت طشوب

مدالتخواهی

0/1195

0/61371

8/5805

به گسبت طشوب

هویت شی

0/065176

0/72965

8/4488

به گسبت طشوب

هویت ینی

0/148729

0/70818

8/8231

طشوب

هویت اگقالبی

0/134932

0/75911

8/3804

به گسبت طشوب

سر ای اجتوامی

0/069528

0/75957

8/8397

به گسبت طشوب

استقاللطشبی

0/088548

0/60401

8/2758

به گسبت طشوب

صرف فرهنگی

0/056311

0/80508

8/0916

به گسبت طشوب

0/097644

0/69842

4/0224

طشوب

1

0/63361

8/4848

به گسبت طشوب

خاگوا
یاگگین شاخص کة

 9چنان که ر جدول ااهد ی شگو  ،بازرگگان و هورگاران ( )9882بگر اسگاس اسگتاگدار گور گظگر ،گتگایج
به ست آ د حاصة از یاگگین  9تا  2/88را ر وضعیت گا طشوب 2/84 ،تگا  8/29را ر سگط گسگبتاً طشگوب و
 8/28تا  5را ر وضعیت طشوب ارزیابی یکنند
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با توجه به جدول و گوو ار اخص گی شگو کگه شگاخص خگاگوا بگا ا تیگاز
 4/0224بیاترین یاگگین را ار و شاخص هویگت ینگی و مگدالت بگه ترتیگب بگا
ا تیازهگگای  8/8289و  8/5805بعگگد از شگگاخص خگگاگوا بیاگگترین ا تیگگاز را ار
هوچنین با توجه به استاگدار بازرگان و هوراران شاخص خاگوا و هویت شی ر
سط

طشوب قرار ارگد و بقی شاخص ها ارای ا تیازی بگه گسگبت طشگوب اسگت

کوترین یاگگین ربوط به شاخص های سر ای اجتوامی و صرف کاالها و خد ات
فرهنگی است
گووگ آ اری وکر شد است

ر جدول  5شاخص کة ر طبقههای ختش

جدول  .0میانگین شاخص کل فرهنگ عمومی در طبقههای مختلف نمونة آماری
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شاخص کل

مرد

زن

بومی

غیربومی

خوابگاهی

غیر خوابگاهی

یاگگین

8/8998

8/5854

8/4542

8/5802

8/5928

8/441

ارزیابی گورات

بهگسبت

بهگسبت

بهگسبت

بهگسبت

بهگسبت

شاخصها

طشوب

طشوب

طشوب

طشوب

طشوب

بهگسبت طشوب

هوچنین برای قایس وضعیت شاخص فرهنگی ر اگاگجویان ورو ی سگالهگای
ختش  ،شاخص کة بهت ریک اگاجویان ورو ی چهار سال اخیر اگگداز گیگری شگد
است که گتایج آن ر جدول و گوو ار بعد گوایش ا شد است
جدول  .1میانگین شاخص کل در دانشجویان ورودیهای مختلف نمونة آماری
شاخص کل

ورودی 31

ورودی 30

ورودی 03

ورودی 00

یاگگین

8/202

8/425

8/488

8/88

ارزیابی گورات

بهگسبت

بهگسبت

بهگسبت

بهگسبت

شاخصها

طشوب

طشوب

طشوب

طشوب

نمودار  .1روند شاخص کل فرهنگ عمومی در دانشگاهها برای ورودیهای سالهای مختلف

ر جداول باال اگدازم شاخص کة فرهنگی را به ت ریک ی بینیم کگه گاگان هنگدم
کاهش گرایش اگاجویان بگه شگاخص هگای نتخگب پگژوهش و ر گتیجگه کگاهش
شاخص کة فرهن

موو ی اگاجویان ر طول چهار سال اول حضور ر اگاگگا

است
ر قایس شاخص کة بهت ریک جنسیت ،یزان شاخص کة ر بین زگان بگا ا تیگاز
 8/5854بیاتر از ر ان است و اگاجویان غیربو ی و خوابگگاهی بگهترتیگب بگا ا تیگاز
 8/5802و  8/5928گرایش بیاتری را به شاخص کة گاان ا اگد ر بین ورو یهای
ختشگگ

اگاگگجویان ورو ی  19ارای بگگاالترین شگگاخص فرهنگگگی (گگگرایش بگگه

شاخصهای نتخب تحقیق) بو اگد
گتایج آز ون هوبستگی برای بررسی ارتباط توا ی شگاخصهگا بگا یرگدیگر گیگز ر
جدول پیشرو آ د است
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جدول  .7نتایج آزمون همبستگی برای بررسی ارتباط تمامی شاخصها با یکدیگر
مختلف

شاخصهای

پیرسون

ضریب همبستگی

اخالق

عقالنیت

عدالتخواهی

هویت ملی

هویت دینی

هویت انقالبی

سرمایة اجتماعی

استقالل

مصرف فرهنگی

ضریب
مقالگیت

هوبستگی

0/401

 -pقدار

0/000

ضریب
مدالتخواهی

هوبستگی
 -pقدار
ضریب

هویت شی

هوبستگی
 -pقدار
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ضریب
هویت ینی

هوبستگی
 -pقدار

هویت
اگقالبی
سر ای
اجتوامی

ضریب
هوبستگی
 -pقدار
ضریب
هوبستگی
 -pقدار
ضریب

استقاللطشبی

هوبستگی
 -pقدار

صرف
فرهنگی

ضریب
هوبستگی
 -pقدار
ضریب

خاگوا

هوبستگی
 -pقدار

0/506

0/325

0/000

0/00

0/302

0/287

0/333

0/00

0/00

0/00

0/319

0/272

0/387

0/531

0/00

0/00

0/00

0/00

0/315

0/257

0/322

0/656

0/584

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

*0/065

*0/101

*0/056

0/487

0/264

0/509

0/090

0/097

0/140

0/00

0/00

0/000

0/332

0/291

0/391

0/518

0/462

0/568

0/314

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

*-0/013

*0/064

*-0/017

0/383

0/296

0/449

0/482

0/235

0/614

0/092

0/662

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/400

0/297

0/420

0/156

0/338

0/154

**-0/082

0/297

**-0/212

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/032

0/00

0/00

*شاخصهای فاقد هوبستگی
**هوبستگی ن ی بین شاخصها

خانواده

اخالق

گتایج جدول گاان هند این اسگت کگه فگرض صگ ر بگو ن قگدار هوبسگتگی بگین
شاخصها تنها ر شش ور پذیرفته یشو (با رگ

خاکستری کگمرگگ

گاگان ا

شد اگد) که ربوط به ضرایب هوبسگتگی شگاخصهگای « صگرف فرهنگگی و سگر ای
اجتوامی» با شاخصهای «اخگالق ،مقالگیگت و مگدالت» اسگت ر سگایر گوار توگام
شاخصها با یردیگر ارای هوبستگی هستند تنها هوبستگی ن ی ربوط بگه شگاخص
خاگوا است یعنی افزایش شاخص خاگوا بام

کاهش شاخص سر ای اجتوگامی و

کاال و خد ات فرهنگی شد است
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی برای ارزیابی شاخصهگای فرهنگ

موگو ی ر

اگاگا ها و پیا سازی آن ر بین اگاجویان اگاگا های ولتی شهر اهد اگجام شد
بر اساس گتایج بخش کی گی پگژوهش  44ضگوون پایگه و

ضگوون سگاز ان هنگد

اگتخاب گر ید که این ضا ین بهترتیب بهمنوان شاخصهای خُر و شاخصهای کالن
ور است ا قرار گرفت این شاخصهگا شگا ة شگاخصهگای هویگت ینگی ،هویگت
اگقالبی ،مدالت خواهی ،مقالگیت ،اخالق ،خاگوا  ،اسگتقالل طشبگی ،سگر ای اجتوگامی،
هویت شی و صرف فرهنگی هستند
بر این اساس دل بخش کی ی پژوهش به شرة پیشرو ترسیم یشو
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شکل  .2الگوی اکتشافی بخش کیفی پژوهش

گتایج تحقیق ر ور ضریب اهویت هریگک از شگاخصهگای کگالن پگژوهش گیگز
اخص کر که شاخصهای هویت ینی ،هویت اگقالبی ،مگدالتخگواهی و مقالگیگت
به ترتیب از اهویت بیاتری گسبت به سگایر شگاخصهگا برخگور ار هسگتند و کوتگرین
اهویت گیز به شاخص صرف فرهنگی تعشق ار

با توجه به قیاس ایجا شد ر تحقیق برای سنجش فرهن

موو ی ر اگاگا هگا

و سنجش آن ر اگاگا های ولتی شهر اهد ،روگد وجو ر شاخصها بگین ایگن
است که دت ز ان تحصیة ر اگاگا با شاخص فرهنگی کگة ر اگاگجویان رابطگ
ن ی ار ؛ چراکه اگاجویاگی که دت بیاتری ر اگاگا اغول تحصیة بو اگد ،ر
شاخصهای فرهن
کاهش فرهن

موو ی گورم پایینتری ارگد که گاان هندم وجو موا شی ؤثر بر

موو ی اگاجویان ر حیط اگاگا است که بهتدریج بر روی گگرش،

رفتار و باورهای اگاجو اثرگذار است هوچنین این سئشه بگا توجگه بگه فعالیگتهگای
تعد اگجام شد از سوی گها های فرهنگی ر اگاگگا  ،گاگان هنگدم لگزوم اسگت ا از
روشهای کارآ دتر و برگا ههای ؤثرتر برای ارتقگای فرهنگ

موگو ی ر اگاگگا هگا

است هوچنین تحشیة هوبستگی شاخصها با یردیگر گاان ی هد که توجه به اینرگه
هیچکدام از هوبستگی بین شاخصها بیش از  0.9گیست ،گیتگوان گ گت هگرکگدام از
شاخصها اارکت یرتایی ر شرة هی شاخص کة ارگگد کگه بگر امتبگار تحقیگق و
قیاس ایجا شد برای آن یافزاید بیاترین هوبستگی وجو بین شاخصها ،بگین و
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ارگد این طشب گاان هندم این است که ارتقای هریک از ابعا هویتی ر اگاگجویان
یتواگد به رشد سایر شاخصهای رتبط با هویگت کوگک کنگد هوچنگین گتیجگ ایگن
پژوهش گاان هندم هوبستگی ثبت باالی شاخصهای هویت ینی و شی بگا یرگدیگر
است که این گتیجه ر سازگاری با گتیج پژوهش ایوان و روحاگی ( )9812اسگت ایگن
حققان ر پژوهای بر روی اگاجویان اگاگا شیراز با این فرض گظری کگه هویگت
اسال ی با هویت شی با یردیگر ر تضا و رقابت هستند ،به بررسی رابط بین هویگت
اسال ی و هویت شی پر اختند و ر گهایت به این گتیجگه گیرسگند کگه رابطگ ثبگت
عنا اری بین هویت اسال ی و شی وجو ار تنها هوبستگیهای ن ی تحقیق گیز بین
شاخص خاگوا بگا شگاخص سگر ای اجتوگامی و کگاال و خگد ات فرهنگگی اگاهد
ی شو هوچنین پایین بو ن شاخص سر ای اجتوامی (شا ة ابعا اگارکت ،امتوگا ،
رضایت ،وحدت و همگرایی ذهبی) گیز یتواگد جزو شاخصهای گگران کنند باشگد
که ارتقای آن گیاز ند تدوین برگا ههای خاص فرهنگی ر این حوز است رابط ثبگت

اخصشد بین شاخصهای سر ای اجتوامی و ین ؤید تحقیقات پیاگین ر ز ینگ

رابطه این و شاخص است جرون 9و یشر )9118( 2عتقدگد که گذهب بگیش از هگر

گها یگری به شرةگیری سر ای اجتوامی یتواگد کوک کند پوتنام 8گیز عتقد اسگت
که یری از گها های کشیدی که افرا ر آن بگه هگارتهگای اجتوگامی و گدگی ( اگنگد
شرکت ر جشسات ،طرحریزی ،سخنراگی موو ی ،ارائ طشب ،گوشتن گا ه و ) ست
ی یابند ،ر اخة اجتوامات ذهبی است ذهب حگداقة ر برخگی کاگورها ( اگنگد
ایتالیا) گه جزئی از جا عه دگی ،که بهمنگوان جگایگزین آن قابگة طگرح اسگت (پوتنگام،
 )901-909 :9118ین همترین گها ی است که ر جا عه ر برابر تعصگبات طبقگهای
وضعگیری و آن را ضعی

یکند و مضویت ر یک گرو و ست ذهبی بگه عنگای
4

تعشق اشتن بگه شگبرهای از ارتباطگات اجتوگامی اسگت (بگر ی و هورگاران)9115 ،

فوکویا ا )2009( 5گیز سر ای اجتوگامی را حصگول جگاگبی گذهب گی اگگد تحقیگق

رستگار خالد ( )9812بر روی رابط ؤل ههای خاگوا م جواگان تهراگی و یگن اری گیگز
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ر سازگاری با گتگایج پگژوهش حاضگر ،گاگان هنگدم اهویگت و گقگش ثبگت اگسگجام
خاگوا گی ر افزایش ین اری جواگان است
دیران و سیاست گذاران فرهنگی اگاگا های کاور ی تواگند از شاخص های کالن
و خُر فرهن
فرهنگگ

موو ی که ر تحقیق حاضر به ست آ د است ،برای ارزیابی وضعیت

موگگو ی اگاگگجویان اسگگت ا کننگگد هوچنگگین از طریگگق سگگنجش ور ای

شاخصهای ذکور ر قالب پگژوهشهگای طگولی ،گیتگوان بگه رصگد تغییگرات ایگن
شاخصها ر بین اگاجویان ر طول ز ان پر اخگت هوچنگین تحشیگة وضگعیت ایگن
شاخص ها و تغییرات آن ر طول ز ان ی تواگد به دیران و سیاست گذاران فرهنگی ر
بخش آ وزش مالی ر برگا هریزی قیقتر و بتنی بر واقعیت اجتوامی کوک کند
هوان طگور کگه ر طالعگ ا بیگات پگژوهش اشگار شگد ،روگگد حگاکم بگر توسگع
شاخصهای فرهنگی ر ایگ ران تگیثر از روگگد جهگاگی ایگن حگوز  ،موگدت ًا بتنگی بگر
1. Jackman
2. Miller
3. Putnam
4. Brady
5. Fukuyama

شاخصهای کوّی رتبط با حگوز هگای صگرف کاالهگای فرهنگگی و سگراگ ا راگگات
فرهنگی بو است و از این جهت پژوهش حاضر به لیگة تگدوین و اسگت ا از گدلی
بتنی بر شاخصهای بو ی و گظام ارزشی اسال ی ارای گوآوری است پژوهاگران ر
آیند یتواگند با است ا از الگوی تدوینشد ر پگژوهش حاضگر ،بگه ارزیگابی روگگد
شگاخصهگای فرهنگگی ر اگاگگا هگا از طریگق پگژوهش طگولی ب ر ازگگد هوچنگین
سیاستگذاران و سئوالن فرهنگی اگاگا ها گیز یتواگند از شاخصهای تگدوینشگد
ر این پژوهش ،برای ارزیابی وضعیت وجو و روگدهای فرهنگگی و جهگت هگی بگه
سیاستهای فرهنگی ر اگاگا است ا کنند هوچنین با توجه به اینره گتایج پگژوهش
حاضر گاان هندم کاهش شاخص های فرهن

موو ی ر اگاجویان ر طول سال های

حضور ر اگاگا است ،پژوهاگران ی تواگنگد ر قالگب تحقیقگی کی گی بگه بررسگی
موا ة ؤثر بر کاهش شگاخص هگای فرهنگ

موگو ی ر اگاگجویان ر طگول گدت

تحصیة ر اگاگا ب ر ازگد
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گویسندگان ر اگجام این تحقیق از دیریت فرهنگی اگاگا مشوم پزشری اهد که
حا ی و تی ینکنند هزین پژوهش حاضر بو گد ،تارر یکنند

تدوین الگوی ارزیابی
شاخصهای ...
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Developing a Model for Assessing
Public Culture Indicators at Universities
Meisam Latifi1
Meisam Zohurian Aboutorabi2

Abstract
The present study is aimed to develop a model for assessing public culture at
universities and evaluating its indicators at public universities in Mashhad.
The research follows an exploratory mixed approach. Research strategies in
qualitative and quantitative sections are thematic networks analysis and
descriptive- survey method, respectively. In the qualitative section,
document analysis and semi-structured interviews with cultural experts are
used as research tools. In this section, targeted sampling is carried out. In the
quantitative section, a questionnaire which is developed based on the
findings of the qualitative section is used as the research tool. Research
population of the quantitative section consists of all the students who are
admitted to public universities in Mashhad between 2009 and 2012. Sample
size was calculated according to Cochran’s formula. Stratified sampling was
used to select the sample. The results of the qualitative section led to the
identification of 44 basic themes which are referred to as the micro
indicators. These themes were clustered into similar groups. Then, 10
organizer themes were identified and recognized as macro indicators. In the
next phase, importance factor of each indicator is determined according to
the AHP method. The results of the qualitative assessment of indicators at
public universities of Mashhad show that the overall cultural index declines
during the years the student attends the university. Additionally, the highest
correlation exists between national identity and revolutionary identity. The
only negative correlations are observed between family and two indicators
including social capital and cultural consumption. The results of the present
study can be used to assess the state of public culture among university
students and also be considered as a basis for assessing cultural planning.
Keywords: Cultural planning, Evaluation, Indicator development,
Academic culture, Public culture
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