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چکیده
سازمان بسی به عنوان یک سازمان مردمنهاد ،میتواند در رشد و شکوفایی کشور در حوزه فرهنگ
ت ثیرگذار باشد .هدف اصلی این تحقین ،تدوین مدلی بهمنظور بررسی ت ثیرگذاری سازمان بسی بر مؤلفهها
و شاخصهای فرهنگ است .اهداف فرعی نیز شناسایی و استخراج شاخصها و ابعاد فرهنگی متناسب با
نیازهای کشور و ت یید شاخصهای استخراج شده با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی بوده است .ابتدا با
مطالعه اسناد فرهنگ ،شاخصهای فرهنگی شناسایی شدند .پسازآن ،این شاخصها در قالب پرسشنامه دلفی
قرار گرفته و پس از ت یید اولیه اعتبار آن طی فرآیند دلفی ،توسط خبرگان موردبررسی قرار گرفتند .پس از
جمعآوری نظرات خبرگان در طی برگزاری چند مرحله روش دلفی و بررسی روایی و پایایی جوابهای
جمعآوریشده با استفاده از معادالت ساختاری ،اقدام به تدوین مدلی برای بررسی ت ثیرگذاری سازمان بسی
بر روی شاخصهای ت ییدشده از سوی خبرگان شد .مدل بهدستآم ده حاکی از آن است که از بین
شاخصهای مورد ت یید خبرگان ،شاخصهای استقالل ملی ،هویت ،وحدت و انسجام ،به ترتیب در رتبههای
اول تا سوم از نظر ت ثیرپذیری از سازمان بسی قرار گرفتند .در نهایت باید گفت که عملکرد سازمان بسی
در ت ثیرگذاری بر شاخصهای فرهنگ ،در برخ ی موارد خوب و در برخی موارد ضعیف بوده است؛ بنابراین
سازمان بسی به عنوان بزرگترین سازمان مردمنهاد کشور و با توجه به رسالت فرهنگی که در روب این
سازمان نهفته است ،باید با تالشی بیوقفه و برنامهریزی در سه قالب بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت در
زمینه فرهنگ ،سعی در ت ثیرگذاری بیشتر بر شاخصهای فرهنگ در کشور داشته باشد.
کلیدواژهها :سازمان بسی  ،فرهنگ ،مؤلفه (شاخص)های فرهنگی ،مدل معادالت ساختاری.
 . دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
 . نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
bahramalishiri1350@yahoo.com
 . استادیار گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
farrahibuzanjani@gmail.com
 . استاد گروه مدیریت ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
sheidamahnam2017@gmail.com
 . مدر گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب
s.a.mousavi753@gmail.com
mmdmt39@gmail.com
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 .0مقدمه
بعد از پیروزی انقالب اسالمی بارها سعی شده است تا در مقاطع مختلف زمانی ،جهـشهـا و
تحوالت فرهنگی مورد لزوم در جامعه بر اسا

دستورات شرع مقـد

اسـالم و مقتضـیات زمـان،

توسط مسؤولین امر صورت پذیرد که علیرغم داشتن اثرات مفید و قابلتقدیر ،کـافی نبـوده اسـت؛
آن زمان که رهبر معظم انقالب ،هشدار شبیخون فرهنگی را اعالم کرده و فرمودند کـه دشـمن بـه
روش خاموش درصدد است جوانان ما را به انحراف بکشاند؛ اگر جدی تلقی میشد ،امروز شـاهد
مشکالت فرهنگی و اخالقی کمتری در جامعه بـودیم .دشـمنان جمهـوری اسـالمی ایـران همـواره
میکوشند با نفوذ و اشاعه فرهنگ غربی ،از طرین تعیین در باورها و نگرش و رفتـار مـردم ،باعـث
ایجاد بحران در کشور شده و استقالل کشور و دستاوردهای انقالب را به مخاطره اندازنـد .ماهیـت
فرهنگی ،شاکله اصلی تمامی فعالیتهای نظامی را تشکیل میدهد کـه مـردم آن خواهـان زنـدگی
بهتری هستند و بدین لحا برنامهریزیهایی برای انواع مختلف توسعه انجام مـیدهنـد .جمهـوری
اسالمی ایران ،رسالتش رسیدگی به امورات مادی و معنوی جامعـه اسـت .بـه فرمـوده امـام خمینـی
(قد

سره) «آن چیزی که ملتها را میسازد ،فرهنگ صحیح است»؛ و به تعبیر مقام معظم رهبری

«مسئله اول در نظام جمهوری اسالمی ،مسئله فرهنگ است».
موضوع فرهنگ از چنان عظمتـی برخـوردار اسـت کـه در عـین سـادگی و فراگیـری ،دارای
پیچیدگیها و معیارهای علمی و منطقی بنا بر کـاربرد و نیازهـای تعریـف شـده اسـت .مقـام معظـم
رهبری «فرهنگ» را مسئله اول کشور دانسته و فرمودهاند« :اگر فرهنگ کشور اصـالب و پایـههـای
آن مستحکم نشود ،بهاحتمالزیاد برنامه ریزی در همه کارها ابتر خواهد بـود و بـه نتـای قطعـی آن
نمیتوان امیدوار بود»(آشوری .)61:7364 :عنصر فرهنگ نقش انکارناپـذیری در پیـروزی انقـالب
اسالمی ایران و تداوم آن داشته است و به عنوان عنصری محـوری و مسـلط در تمـامی مناسـبات و
تحوالت اجتماعی عمل میکند .مقام معظم رهبری میفرمایند« :بدون توسـعه فرهنـگ ،توسـعه در
سایر بخشهای جامعه (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی )... ،دارای رشد یکسانی نبوده و با پدیـدههـای
توسعه نامتوازن ،توسعه برونزا ،توسعه درونزا و معضالت مختلف اجتماعی مواجه خواهنـد شـد».
وجه فرهنگی این نظام بهگونهای غالب اسـت کـه انقـالب اسـالمی را انقالبـی ارزشـی و فرهنگـی
نامیدهاند؛ بنابراین بهمقتضای جایگاه و اهمیت آن ،نیازمند توجه ویژه در زمینه مهندسـی و هـدایت
امر فرهنگی در کشور میباشیم.
031

ارائه مدلی بهمنظور بررسی تأثیرگذاری سازمان بسیج بر مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ

سازمان بسی در جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت و حراسـت از دسـتاوردهای فرهنگـی
انقالب اسالمی ایجاد شده است .وظیفه بسی در درجه نخست شناخت صحیح و درست اعتقادات
مکتب علوی و در درجه دوم شناساندن این مکتب نورانی بـه آحـاد ملـت و تجهیـز نمـودن آن بـه
اسلحه دین و دانش در پرتو اندیشههای ناب اسالمی در کنار تبلیغ اندیشههـای غنـی ائمـه اطهـار و
درنهایت ،نهادینه کردن فرهنگ بسیجی در جامعه است .لذا این فرهنگ زمانی نهادینه میشود کـه
همه کارهای مسؤ ولین و اقشار مردم رنگ و بوی بسیجی ،ای ار و فداکاری به خود بگیرد .پیـدایش
بسی  ،معلول عوامل اجتماعی و فرهنگی خاصی بود که اگر آن فرهنگ در جامعه مـا نبـود ،هرگـز
چنین پدیده عظیم و معجزهآسایی به وجود نمیآمد .پس وجود این پدیده عظـیم اجتمـاعی ،خـود
معلول عوامل فرهنگی پیشین است .بدیهی است که در صورت باقی ماندن آن عوامل ،ایـن جریـان
نیز ادامه پیدا میکند (موحدی .)46:7363 ،انتظار کارکرد مناسب و بهینه از یـک سـازمان یـا نهـاد
فرهنگی همانند بسی مستضعفین ،آنگاه محقن میشود کـه فرهنـگ عمـومی و سـبک زنـدگی بـه
عنوان مظاهر خارجی و عینی یک نظام فرهنگی بـر اسـا

کـارکرد مناسـب و الزامـات نظـامهـا و

ساختارهای گوناگون یک نظام اجتماعی اعـم از فرهنـگ سیاسـی و اقتصـادی ،فـارغ و برکنـار از
عناصر و مؤلفههای وارداتی معارض با این سیستم در انطباق و متناسب با مؤلفهها و ابعاد معنوی و به
عبارت صحیحتر ابعاد غیرمادی فرهنگ یعنی نظام اعتقادی و ارزشی آن شکلگرفته و سازماندهی
شده باشد .سازمان بسی مستضعفین به عنوان مجموعهای عظیم باید به بهترین وجه ممکن ،توانـایی
خود را در ایجاد جبهه فرهنگی انقالب اسالمی فراهم سازد تا بتواند پرچمدار قدرت فرهنگی نظام
باشد .ازاینرو الزم است برای رسیدن به این مهم ،نقش خود را بهدرستی شناخته و بهموقع به اجـرا
درآورد تا سهم و جایگاه خود را در ارتقای اقتدار فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایفـا نمایـد .کمتـر
کسی است که امروزه ،نقش فرهنگ را در سالمت ،انسـجام و توسـعه اجتمـاعی ،نادیـده انگـارد و
برخالف رویه گذشته ( )7945 - 7965که غالـب صـاحبنظـران و کارشناسـان ،بـا ت ثیرپـذیری از
بینش های مادی و تحوالت صنعتی ،توسعه و پیشرفت را با مالکهایی صـرفاً اقتصـادی و حـداک ر
برخی مالکهای اجتماعی تحلیل و تفسیر میکردند ،امروزه فرهنگ بهعنوان یکی از عوامل مهم،
بلکه بهعنوان یکی از معیارهای اساسی پیشرفت و توسعه ،مورد دقت قرار میگیرد.
بنا بر تلقیهای رای  ،فرهنگ ،شیوه نگرش ما به جهان را شکل میدهد و همـه ویژگـیهـای
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فکری ،معنوی و عاطفی جامعه یا هر گروه اجتماعی را مشخص میکند و نهتنها ادبیات و هنر ،بلکه
راه و رسم زندگی ،حقوق اساسی بشر ،نظامهای ارزشی ،سنتها و باورها را نیـز شـامل مـیگـردد
(ویلیامز .)69:7960 ،گرچه برخی در مورد اهمیت فرهنگ تا آنجا پیشرفتهاند که قائلاند فرهنگ
واالتر از آن است که به بحث توسعه راه یابد و برای آن برنامهریزی شود؛ اما قدر مسـلم آن اسـت
که نائل شدن به هر نوع از اهداف و آرمانهای اجتمـاعی بـدون شـناخت صـحیح ،آینـدهنگـری و
برنامهریزی میسر نخواهد بود و فرهنگ نیز از این قاعده کلی مستن ی نیست.
این مهم در عصر جهانیشدن و برای کشوری که داعیهدار تفکری جدید و الگویی نـوین در
اداره جامعــه و شــیوه زنــدگی اســت ،ضــرورت اساســیتــری دارد .فرهنــگ مایــهی اصــلی هویــت
ملتهاست .فرهنگ یک ملت است که میتواند آن ملت را پیشرفته ،عزیـز ،توانـا ،عـالم ،فـنآور،
نوآور و دارای آبروی جهانی کند (مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) .)89:7361 ،در جهان امـروز،
اهمیت شناخت و بررسی فرهنـگ بـه عنـوان مهـمتـرین دلمشـیولی و نگرانـی مـردم ،مسـئوالن و
صاحبنظران ،بیشازپیش احسا

مـیشـود .اینکـه اخـتالل فرهنگـی چیسـت و در کـدامیـک از

بخشهای ما این قضیه قابلطرب و تصمیمگیری است؟ چه نهادی میتواند نسبت به مسائل فرهنگی
تصمیمگیری کند؟ وضعیت ما در قبال تهاجم فرهنگی چگونه باید باشد؟ و مؤلفههای فرهنـگ در
جامعه اسالمی ایران چیست؟ همواره موردتوجه مسئوالن و صاحبنظـران بـوده و هسـت (مـوثقی،
 .)19:7316با توجه به موارد پیشگفته ،مسـئله اول در ایـن پـژوهش ،ایـن اسـت کـه شـاخصهـا و
مؤلفههای فرهنگـی در حـوزههـای مختلـف اعـم از اخـالق ،عقالنیـت ،عـدالت ،هویـت ،سـرمایه
اجتماعی و ...چیست؟ و مسئله بعدی نیز این است که سازمان بسی به عنوان یک پایگاه مردمنهـاد،
به چه میزان توانسته است بر روی این شاخصها و مؤلفهها اثر بگذارد؟

اهداف پژوهش
هدف اصلی تحقیق
تدوین مدلی به منظور بررسی ت ثیرگذاری سازمان بسی بر مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ.
اهداف فرعی تحقیق
شناسایی و استخراج شاخصها و ابعاد فرهنگی متناسب با نیازهای کشور.
ت یید شاخصهای استخراجشده با استفاده از نظر خبرگان و روش دلفی.
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سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی تحقیق
میزان ت ثیرگذاری سازمان بسی بر هرکدام از عوامل مؤثر در ارتقای سـطح فرهنـگ بـه چـه
اندازه است؟
سؤال فرعی تحقیق
عناصر و شاخصهای تشکیلدهنده فرهنگ کدماند؟

 .1پیشینهی تحقیق
جدول  .0پیشینهی تحقیق
ردیف

عنوان
طراحــی و تبیــین مــدل شــناخت ،ســنجش و مــدیریت
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فرهنــگســازمانی ،موردمطالعــه :یکــی از نهادهــای
انقالب اسالمی
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ارائه الگوی مؤلفههـای فرهنـگسـازمانی بـا رویکـرد
اسالمی و مبتنی بر نه البالغه
تدوین الگوی ارزیابی شاخصهای فرهنـگ عمـومی

محقق

فصلنامه و محل چاپ

فرهی بو زنجانی و

راهبرد فرهنگ ،دبیرخانه شورای

همکاران

عالی انقالب فرهنگی

عسکری وزیری و
همکاران
لطیفی و ظهوریان
ابو ترابی

در دانشگاهها
بررســی موانــع ســاختاری در جهــت شــکلگیــری و
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ارتقـــای توســـعه فرهنگـــی در ایـــران (چـــالشهـــا و

وثوقی و همکاران

راهکارها)
0

مؤلفههای فرهنگ مطلوب از منظر جامعهشناسی
طراحــــی الگــــوی بــــومی شــــناخت و ســــنجش

4

فرهنــگســازمانی ســازمانهــای نظــامی و انتظــامی
جمهوری اسالمی ایران

مدیریت در دانشگاه اسالمی

سال
چاپ
7398

7397

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی

7396

اجتماعی
مطالعات توسعه اجتماعی ایران،
دانشگاه آزاد اسالمی

7397

قزی

فصلنامه مدیریت در اسالم

نیکوکار و

نشریه مدیریت دولتی ،دانشکده

همکاران

مدیریت دانشگاه تهران

آشوری

نشر آگه

7364

سازمان مدارک فرهنگی انقالب

7361

1

تعریفها و مفهوم فرهنگ

6

فرهنگ و تهاجم فرهنگی

9

تعیین ویژگیهای فرهنگ ملی – اسالمی

موحدی

مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)

انتشارات شورای عالی انقالب
فرهنگی

7393
7398

7363

75

راهبردهای عملی توسعه فرهنگی

ویلیامز

نشر سازمان یونسکو

7960

77

جنبشهای اسالمی معاصر

موثقی

نشر سمت

7316
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 .3مرور ادبیات پژوهش
تعریف بسیج
بسی به لحا لیوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ :عـزم و اراده ،آمـاده سـفر
شدن و آماده ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ است .به نظر مـا بسـی یـک حرکـت
منظم و سازمانیافته اجتماعی است که با توجه به فرهنگ هر جامعـه و بـه اشـکال مختلفـی در اثـر
شـرایط خاصــی ماننــد جنـگ ،حــوادث غیرمترقبــه و حتـی در زمــان صــلح و آرامـش بــه صــورت
آمادهباش به وجود میآید .نهادی که با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی به
وجود آمده است و انحالل آن جز در صورت انحـالل جامعـه اسـالمی قابـلتصـور نیسـت .مطـابن
اساسنامه بسی مستضعفین « ،بسی نهادی است تحت فرماندهی مقـام معظـم رهبـری کـه هـدف آن
نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قـانون خـدا
در جهان ،طبن قوانین جمهوری اسالمی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی از طرین همکاری با سـایر
نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگـام بـروز بـال و حـوادث غیرمترقبـه اسـت»(موسـایی،
.)15:7310
تعریف عملیاتی بسیج
بسی یک نهادی است تحت فرمانـدهی مقـام معظـم رهبـری (مدظلـهالعـالی) کـه هـدف آن
نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن ،جهاد درراه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در
جهان به عنوان بازوی قدرت جمهوری اسالمی ایران ،تقویت کامل بنیه دفاعی از طریـن همکـاری
با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم در بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه میباشد.
فرهنگ

فرهنگ از دیدگاه امام خمینی (ره)
«فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است ...آن چیزى که ملتها را مىسـازد
فرهنگ صحیح است ...اگر فرهنگ درست بشود یک مملکت اصالب مىشود»(امام خمینـی (ره)،
.)80:7315
041

ارائه مدلی بهمنظور بررسی تأثیرگذاری سازمان بسیج بر مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ

فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری
«برای رسیدن به همه چیزهایی که آرزوی ماسـت و در چشـمانـدازها و افـنهـای دوردسـت
تصویر میکنیم ،باید فرهنگ کشور ،صحیح و پاالیششده در مجرای درسـت قـرار بگیـرد»(مقـام
معظم رهبری (مدظلهالعالی).)61:7361 ،
فرهنگ از دیدگاه نظامنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی
نظاموارهای است از باورها و مفروضات اساسی ،ارزشها ،آداب و الگوهای رفتاری ریشهدار
و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات ،رفتار و مناسبات جامعـه را جهـت و شـکل مـیدهـد و
هویت آن را میسازد .فرهنگ از سطوب مختلفی مشتن شده است .برخی از این مشـتقات در یـک
نظام فرهنگی ،پایهها و ریشههای فرهنگ را میسازند .این بخش را الیه زیرین مجموعـه مـینامنـد
که دیگر سطوب و الیهها بر آن قرار دارند .میتوان گفت که جهانبینیها و شناختشناسی در این
سطح قرار دارد که ریشه بسیاری از باورها ،اعتقادات و ارزشهـا را بـهعنـوان الیـه بعـدی فرهنـگ
تشکیل میدهند .سطح بعد ،آئین ها ،هنر و ادبیات است که الیه بعدی را تشکیل میدهند و بر پایـه
باورها ،اعتقادات و ارزشهای یک جامعه استوارند .الیه بعدی که بیرونیترین و آشکارترین سطح
است ،هنجارها و الگوهای رفتاری و معیارهای اجتماعی در یـک جامعـه مـورد مشـاهده و بررسـی
است .تعالی مستمر فرهنگ ،خود واالترین هـدف و آرمـان یـک جامعـه پیشـرو اسـت .بـه همــین
دلیـل ،غفلـت از عامـل فرهنـگ در برنامهریزیهای کالن توسـعه و بــروز پیامــدهای ناخوشــایند
آن ،باعـث شـد تمایـل بـه درج فرهنگ در خطمشیها و برنامههای مربـوط بـه توســعه گســترش
یابـد (نقشه مهندسی فرهنگی کشور .)7398 ،از مهمترین مقدمات الزم در مدیریت و برنامـهریـزی
فرهنگی ،شناخت و ارزیابی دقین و کمی از فرهنگ جاری است که این کار مبتنی بر مالکهـا یـا
ابزارهایی انجام میشود که به نام شاخصهای فرهنگی شهرت یافته است (پهلوان.)73:7368 ،
تعریف عملیاتی فرهنگ
فرهنگ کلیت پیچیدهای است که شامل معرفت ،اعتقاد ،هنر ،اخالقیات ،قانون ،آدابورسوم
و سایر قابلیتها و عاداتی است که انسان به م ابه عضوی از جامعه کسب میکند؛ در این برداشت،
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فرهنگ به عنوان موضوع کندوکاوی نظاممند مطرب میشـود کـه در آن عملیـاتیسـازی فرهنـگ
موردتوجه قرار میگیرد.
فرهنگ عمومی
نظام واره باورها ،ارزشها ،نگرشها و گرایش ها ،الگوهـای رفتـاری و نمادهـا و مصـنوعاتی
است که فضای عمومی و مشترک فرهنگی جامعه را در مقاطع زمانی معین شکل مـیدهـد .ت کیـد
بر ارزشها ،گرایشها ،الگوهای رفتاری و الگوی زندگی آحاد جامعه؛ عمن و پایـداری کمتـر در
مقایسه با فرهنگ ملی (اسالمی-ایرانـی)؛ تـابع مقتضـیات زمـانی و مکـانی جامعـه؛ مـنعکسکننـده
عملکرد سایر نظام ها همچون نظام سیاسـی ،نظـام اقتصـادی ،نظـام قضـایی و حقـوقی و ...از دیگـر
ویژگیهای فرهنگ عمومی است (نقشه مهندسی فرهنگی کشور.)7398 ،
اجزای متشکلهی فرهنگ
1

فرهنگ دارای سه نظام وابسته به یکدیگر است که از آنها به اجزای متشکلهی فرهنگ یـاد
میشود:
الف) نظام شناختها و باورها :این نظام بهم ابه شالودهای برای فعالیـتهـای بشـر در زمینـه
تفکر و اندیشه است و از تصورات ،باورها ،آموزهها و شـیوههـای اسـتداللی در زمینـه
تفسیر جهان هستی ،انسان ،چگونگی رابطه انسان بـا محـیط پیرامـون خـود و هـدف از
زندگی بشر تشکیل یافته است (کاشفی.)99:7361 ،
ب) نظام ارزشها و گرایشها :این نظام بیانگر ارزشها و اعتقـاد بـه آنهـا اسـت .در ایـن
ساحت میان مط لوب و نـامطلوب ،خـوب و بـد ،پسـند و ناپسـند ،روا و نـاروا در قالـب
گزارههای ارزشی ،اخالقی و حقوقی به معنی عام آن مرزبندی میشود (همان.)757:
ج) نظههام رفتارههها و کردارههها :ایــن نظــام متشــکل از تمــامی آموختــههــایی اســت کــه
هماهنگسازی رفتار آدمی با افعال دیگران را برای انسانها ممکن مـیسـازند .در ایـن
قلمرو ،آموزههای دو نظام اول به مرحله ظهور و بروز مینشیند؛ بدین بیان که با توجـه
1. The components of culture
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به نوع بینش و گرایش آدمی ،رفتار و آداب فردی و اجتماعی پـیریـزی مـیشـود .در
واقع در این ساحت ،با توجه به نوع گزینش نظام شناختها و باورها و نظام ارزشها و
گرایشها ،آموزههای عملی و فنون رفتاری ترسیم میگردد (همان .)757:پس فرهنگ
دارای سه عنصر شناختی ،مادی و قواعد سازمانی است کـه جنبـه شـناختیاش عبـارت
است از ارزشها ،ایدئولوژیها و دانشها؛ جنبه مادی (فنی) فرهنگ ،مهارتهای فنی،
هنرها ،ابزار و وسایل و اشیای مادی دیگری است که اعضای آن جامعه از آن اسـتفاده
میکنند و قواعد سازمانی فرهنگ ،مقـررات ،نظـامهـا و آیـینهـایی اسـت کـه انتظـار
میرود اعضای آن گروه ،هنگام فعالیتهای روزمـره زنـدگی از آن پیـروی مـیکننـد
(صالحی امیری.)04:7369 ،
شاخصهای فرهنگی

0

وسـیله مشــخص کــردن هــر موضــوع را شــاخص آن موضــوع گوینـــد .شــاخصهــا بــهمنزلــه
معیارهایی هستند که به وسیله آنهـا مـیتـوان کمیــت ،کیفیــت و یــا ثبــوت یــک موضــوع را
اندازهگیری نمود (عمیـد .)709:7395 ،در اصـطالب دقیـن علمـی ،شاخص امری است که بهوسیله
آن میتوان کمیـت ،کیفیـت ،تیییـرات یـا ثبـوت یـک موضوع را تشخیص داد و اندازهگیری کرد
(صالحی امیری و محمدی .)705:7369 ،بهطورکلی هر شاخص باید از قابلیتهای عمـومی ازجمله
تناسـب بـا ویژگیها و تیییرات موضوع ،حساسیت کـافی نسـبت بـه موضــوع ،قابلیــت مشــاهده،
قابلیـت تمـایز آثـار موضوع از سایر آثـار و سـهولت کـاربرد ،برخـوردار باشـد؛ امـا شـاخصهـای
فرهنگی بهجز این ویژگیها ،باید از ویژگیهای دیگری برخوردار باشـند کـه مهـمتـرین آنهـا را
میتوان این مـوارد دانست :ارتباط و ابتنا بر ارزشها و آرمانهای فرهنگی جامعه؛
فراگیری :به معنای پوشش منطقـی و متعـادل نسـبت بهتمامی ابعـاد و جنبههای فرهنگ؛
نظاممند بودن :به معنای رعایت سطوب و جایگاه موضوعات گوناگون فرهنگی؛
مقبولیت :با توجه به تنوع و گوناگونی فرهنگها ،شاخصهای فرهنگــی بایــد در محــدوده
موردسنجش ،از مقبولیـت کـافی برخـوردار باشـند .بـه همـین دلیـل گرایشهای «قوممداری» و یـا
1. Cultural Indicators
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«نسبیگرایی» فاقد کارایی است و تنهـا بـا تکیـه بـر اصـول و شـاخصهـای مشـترک مـیتـوان بـه
ارزیابی موردقبول دسـت زد (سلیمی و صالحی امیـری .)74-79:7396 ،شـاخصهـای فرهنگـی در
جهت شناخت موقعیـت کنونی و ارزیابی عملکرد گذشته فعالیت سازمانهای فرهنگــی ،ســنجش
موقعیـت برنامههای فرهنگی در سطوب مختلف و همچنین تعیین وضعیت مطلوب آنهـا در آینـده
کاربرد فراوان دارد .در یک دیدگاه ،شاخصهای فرهنگی ازلحا نظـری بــه پــن دســته کلــی
شامل شاخصهای وضعی ،شاخصهای وسایل ،شاخصهای نتـای  ،شاخصهای کـارایی درونی و
شاخصهای کارایی بیرونی ،تقسیمبندی میشود؛ در سطح جهانی اولین بار یونسکو در سال 7996
بهطور منسجم با تهیـه گـزارش جهـانی فرهنگ به ارائه شـاخصهـای فرهنگـی کشـورهای جهـان
همراه با دادههای مربوط به آن پرداخت و البته هنوز هم بحثهای زیادی درباره ماهیـت ،حـدود و
ابعاد این شاخصها مطرب است .بـه همـین دلیـل شـاخصهـای فرهنگـی در اک ـر کشـورها بسـیار
محدود و دادههای مربوط به آنها بسیار ناقص است (همان.)88:
انواع شاخصهای عمدهی بخش فرهنگ
با توجه به هدف موردنظر جهت بررسی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی ،انـواع شـاخصهـای
مستقیم و غیرمستقیم در قالبهای ذیل کاربرد دارند:
 شاخصهای مالی که عمدتاً میزان بودجه و تخصیص منابع مالی را برای امور فرهنگی بیـانمیکنند؛ این شاخصها درجه اهمیت و نحوه توزیع امکانات را برای فعالیتهای فرهنگـی
نشان میدهند و در تحلیلهای اقتصادی  -فرهنگی کاربرد دارند؛
 شاخصهای ساختی که بیانگر ساختار نیروی انسانی ،توزیع امکانات آموزشـی ،تحقیقـی ومانند آن در یک بخش فرهنگی است؛
 شاخصهای جمعیتی که سنجش استفاده از امکانات توسط جمعیت یک جامعه و یا توزیعامکانات نسبت به جمعیت را در نظر دارند؛
 شاخصهای بازدهی که برای اندازهگیری اثربخشی و بازدهی یک فعالیت و یا برنامهریزیفرهنگی کاربرد دارند (صالحی امیری و محمدی.)885:7369 ،
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طبقهبندی شاخصهای فرهنگی
الف) شاخصهای آزادی فرهنگی :حقوق گروهی نظیر حقوق زبانی اقلیتها و حقوق فردی
نظیر آزادی بیان .برای معرفی این حقوق از شاخصهای کیفی استفاده میشود؛ مهمترین
شاخص های آزادی فرهنگی ،امنیت شخصی ،نبود تبعی

 ،آزادی اندیشه و بیـان و حـن

تعیین سرنوشت خود است؛
ب) شاخصهای خالقیت :هزینههای فرآوردههـای فرهنگـی و فعالیـتهـای فرهنگـی؛ خلـن
فرآوردههای جدید؛ تعداد افرادی که به طور مستقیم به فعالیت خالق میپردازند؛
ج) شاخصهای گفتگوی فرهنگـی :سـواد و دسـتاوردهای آموزشـی؛ ابـزار ارتباطـات ماننـد
روزنامه ،تلفن ،رسانهها ،امکانات پستی ،دورنویس ،اینترنت و...؛ تنوع گفتگو؛
د) شاخصهای عملکردهای فکـری و زیبـاییشناسـی :بـرای ایـن عملکردهـا مـیتـوان ایـن
شاخصها را در نظر گرفت :شاخص آموزش؛ شاخص پژوهش؛ شاخص انتشار کتابها،
روزنامهها و مجـالت جدیـد؛ شـاخص تولیـد موسـیقی ،تئـاتر ،تهیـه فـیلم و برنامـههـای
تلویزیونی ،و نقاشیهـا؛ شـاخص مصـرف کتـاب ،مجلـه ،و روزنامـه؛ شـاخص مصـرف
تولیدات موسیقی ،تئاتر ،فیلم ،برنامههای تلویزیونی ،نوارهای ویدئویی ،موزههـا و ماننـد
آن؛
هـ) شاخصهای فعالیت اجتماعی و سیاسی :سه زمینه را میتوان در این مورد انتخاب کرد که
عبارتاند از :خشونت؛ تبعی

؛ شاخص آزادی سیاسی ،بهخصوص آزادی اندیشه و بیان

و آزادی فعالیتهای سیاسی (همان.)889-837:
هدف از تشکیل بسیج
آرمان واال و ایدهی بلند و هدف عالی انقالب اسالمی باعـث شـده اسـت تـا ایـن انقـالب از
چـارچوب مرزهـای ایـران گذشــته و بـا گشـودن دروازههـای ملــل محـروم و تـودههـای مظلــوم و
مستضعف جهان ،پیام آرامشبخش و رسالت انسانی و رهاییبخش خویش را به گوش جان آنهـا
رسانده و زمینههای حکومت عدل الهی و جهانی امام عصر (ع ) را آماده سازد .ازاینروی ،بسـی
تمامی نیروهای فعال و آمادگی جهت تحقن این آرمان ارزنده انسانی ،امری ضروری و طبیعـی بـه
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نظر میآید .ازاینجا است که امام خمینی (ره) ،بـه عنـوان قلـب تپنـده انقـالب و پیـامآور آزادی و
کرامت و هویت اسالمی و انسانی این قرن ،برای مبارزه همهجانبه بـا آمریکـای جهـان خـوار ،روز
 06/6/0را به عنوان روز بسی عمومی نامگذاری نمودند .آن امام راحل در بیـان هـدف از تشـکیل
بسی فرمودند که «مملکت اسالمی باید همهاش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد».
در حالت کلی میتوان گفت قرآن کریم ،هدف از تشکیل بسـی را بیـان نمـوده و در سـوره
توبه آیه  65میفرماید « :انفروا خفاقا و ثقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سـبیل اهلل ذلکـم خیـر
لکم ان کنتم تعلمون»؛ «با کیفیت مختلف حرکت کنید و کـوچ کنیـد ،درحـالیکـه بـا بـار سـبک
هستید .مجهز باشید و جهاد کنید با مال و جانتان در راه خدا ».یکی دیگر از اهداف تشکیل بسـی ،
بودن یک بازوی قدرتمند برای والیتفقیه است ،بهطوریکه تکتک اعضای بسـی  ،سـلولهـای
بافت والیتفقیه به شمار میآیند .بههرحال هدف از تشکیل بسی  ،جذب ،آموزش و سازماندهـی
خیل عظیم نیروهای مردمی میباشد .اصلیترین مسئله بسی نیز ،بـهکـارگیری نیروهـای مردمـی در
م موریتهای محوله با توجه به شرایط سنی بسیجیان اعم از دانشآموزی ،دانشـجویی ،کـارگری،
کارمندی ،عشایر و غیره است .برنامهریزی برای تشکیالت بسی به علت ساخت مردمی از یکسـو
و گستردگی آن از سویی دیگر ،باید طوری شود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند
کارایی الزم را داشته باشد (موسایی.)99:7310 ،
کارکرد بسیج در نظام اسالمی
برای مطالعه کارکرد بسی در طی دو دهه پس از تشـکیل آن ،مـیبایسـت ایـن دوره را بـه 6
دوره تقسیم کرد:
دوره اول 0351 :تا 0362

این مقطع از عمر بسی  ،دوران طفولیت و والدت است .والدت بسی را میتوان مصـادف بـا
صدور فرمان بسی عمـومی در آذرمـاه  7306دانسـت .از صـدور فرمـان تشـکیل بسـی تـا جنـگ
تحمیلی ،بسی عمومی به معنی لیوی واژه بسی  ،رای بود .در طول مدت چند مـاه (حـدود  9مـاه)
در مردم این آمادگی به وجود آمد تا در برابر خطرات احتمالی مقاومت کنند .پاره دوم این مقطع،
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با شروع جنگ تحمیلی آغاز میشود .اندکی از آغاز جنگ نگذشته بود که بسی نیروها بـه عهـده
سپاه پاسداران گذاشته شد .به استناد ماده  9اساسنامه سپاه ،مصوب  7347برنامهریزی ،سازماندهی،
اداری ،فرماندهی و اجرای آموزشهای عقیدتی – سیاسی و نظـامی اعضـای بسـی مستضـعفین بـه
عهده سپاه پاسداران گذاشته و هدف از تشکیل واحد بسی مستضعفین ،ایجاد توانایی هـای الزم در
کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب اسالمی ،بهمنظور دفاع از کشور ،نظام جمهـوری
اسالمی و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه عنوان شد.
دوره دوم 0360 :تا نیمه اول 0361

در مقطع دوم عمر بسی  ،کارکرد م بت و فرهنگساز آن ادامه پیدا کرد .انجام عملیـاتهـای
بزرگ در جبهههای جنوب و غرب که از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام میگرفت و یا
به صورت مشترک با ارتش اجرا میشد ،حضور انبوه عظیم مردم را طلب میکرد .از همـین رو در
طی این سالها ،سازمان بسی گسترش بیشتری پیدا کرد و دامنهی تشکیل پایگاههای مقاومت بسی
عالوه بر مساجد و محالت ،به دیگر اقشار جامعه و طبقات اجتماعی نیز کشیده شد.
دوره سوم :نیمه دوم  0361الی 0312

پایان جنگ تحمیلی ،پایان مقطع دوم عملکرد بسی بهحساب آمده و آغاز مرحلهی جدیـدی
از عمر بسی میباشد .مقطع سوم شباهت بسـیاری بـا مقطـع اول دارد؛ چراکـه در ایـن دوران بسـتر
حرکت منطقی بسی و زمینههای عملکرد آن فرو ریخت و مؤلفههـای کـارکردگرایی پنهـان شـد.
صرفنظر از اش تراک و افتراق این مقطع ،وضعیت و شرایطی که در مقطع اول حاکم بود ،در سـال
 7341الی  7315به وجود آمد .ابتکار استراتژیک رهبر فرزانه انقـالب اسـالمی بـرای گـذر از ایـن
بحران ،ایجاد تحول در ساختار و سازمان بسی بود؛ یعنی تبدیل واحد بسی مستضـعفین بـه نیـروی
مقاومت بسی  ،که در آن م موریـتهـای اساسـی نیـروی مقاومـت ،بـهدقـت تبیـین شـد .در تبیـین
م موریت و وظایف نیروی مقاومت ،هدف را جذب ،آموزش ،سازماندهی ،بهکارگیری ،تجهیز و
حفظ و انسجام بسیجیان دانستهاند .اصل بسی  ،آمادگی است؛ در تشریح م موریتی دیگر ،همکاری
با دولت را از وظایف بسیجیان برشمردند که در واقع در این حوزه یک نواندیشی در رویکرد بسی
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حاصل شده است .این نواندیشی تا سال  7315ادامه یافت تـا اینکـه بـا مشـخص شـدن جهـتهـا و
حدود این اندیشه نوین ،بسی نقش و جایگاه خود را تحت عنوان بسی سازندگی به دست آورد.
دوره چهارم 0310 :الی 0312

در این برهه ،همگا ن پذیرفتند که در دوران سازندگی ،سازندگان سنگر ،خط ،پـل و اسـکله،
میتوانند روستاها و شهرهای ویرانشده را بازسازی کرده و یا دوباره بسازند .شاید بیش از دیگران،
رئیس دولت که رئـیس جنـگ نیـز بـود ،دریافـت کـه بسـیجیان مـیتواننـد در عرصـه سـازندگی،
حماسهای دیگر بیافرینند .ازاینرو به پیشنهاد دولت ،سپاه به عنوان متولی امر بسی  ،کارکرد غالـب
بسی را سازندگی ترسیم کرد و اقـدامات امنیتـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی را در اولویـت بعـدی ایـن
سازمان قرار داد .در این سالها  ،تهدیـد و تهـاجم اساسـی دشـمن علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران،
شبیخون فرهنگی بود .تهاجم فرهنگی ،بهطور مشخص برای انحـراف جوانـان ایرانـی برنامـهریـزی
شده بود تا ایران اسالمی را به سرنوشت اندلس (اسپانیا) دچار کند .بنابراین دسـتگاههـای فرهنگـی
کشور همانند دوران دفاع مقد

بـرای مقابلـه بـا تهـاجم فرهنگـی نیروهـا را بسـی کردنـد .انجـام

پروژههای تحقیقاتی فرهنگی ،آگاهی سازی جوانان ،ترتیب دادن نمایشگاههای تهاجم فرهنگـی و
یافتن مظاهر و مصادین تهاجم ازجملـه کارکردهـای م بـت بسـی در ایـن مقطـع اسـت (موحـدی،
.)99-757:7363
تفکر بسیجی و نقش آن در رشد و توسعه کشور
تفکر بسیجی ما را به گوشههایی از حیات معنوی بسی رهنمون میکند و ماهیت و شخصیت
واقعی آن را برای ما روشن میسازد .این واژه مقد

که اولین بـار توسـط امـام راحـل(ره) تجلـی

یافت ،همان اندیشه و اعتقادی است که شریف ترین فرزندان این کشور آن را پذیرفته و تمام رفتار
علمی و عملی خود را با آن تنظیم کردند؛ تا آنجا که مبدل به انسانهای نمونهای در تمامی اعصـار
شدند .به معنای دیگر تفکر بسیجی به تمام و کمال ،تعبیری بدیع از مکتب اسالم و آیین الهی تشیع
است .این تفکر و حضور که از پشتوانههای گرانبهای این کشور اسالمی و از عالیتـرین درجـات
ایمان و عمل صالح برخوردار است ،در کوتاهترین زمان میتواند منش چنان تحـوالت شـگرفی در
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میان تمامی عرصهها (سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و )...شود که حتی گاهی باور آن را بر
همگان دشوار میکند .ازایـنرو تفکـر بسـیجی آنگونـه کـه امـام راحـل (ره) پایـهگـذاری کـرد،
کیمیایی است که حتـی افسـانه هـا را در وادی واقعیـت بـه مبـارزه مـیطلبـد .تفکـر بسـیجی دارای
شاخصه هایی ازجمله ای ارگری ،زهد و قناعت ،تواضع و صمیمیت ،ابتکار و خالقیت ،عزتنفـس،
گمنامی و دوری از شهرتطلبی ،مدیریت و تدبیر شایسته ،غیرت و جوانمردی ،تعهـد و وفـاداری،
صبر و پایداری ،ترحم و نوعدوستی حتی با دشمنان ،عبادت و استیاثه به درگاه خداونـد ،تکبـر در
برابر استکبار و ...است که همگی در این فرهنگ و تفکر از درخشندگی خاصی برخوردارند.
چنانچه قرار باشد در جامعهای مسـیر رو بـه رشـد و توسـعه در پـیشگرفتـه و کلیـه مراتـب و
مراحل آن با سرعت هرچهتمامتر و با سالمت پشت سرنهاده شود ،باید همه امکانات و عوامل ملـی
و محلی آن جامعه بسی شده تا با صرف کمترین هزینه و در ابعاد گستردهتر بتواند از همه مواهـب
و نتــای آن منتفــع شــود؛ و آنگــاه اســت کــه مــی توانــد بــه همــه اثــرات و تبعــات شــوم ناشــی از
توسعهنیافتگی در سریعترین زمان ممکن خاتمه بخشد (همان.)788:

مدل مفهومی پژوهش
شکل ( )7نشاندهنده مـدل مفهـومی پـژوهش ،بـا ابعـاد هـر یـک از شـاخصهـای راهبـردی
فرهنگی و نیز تعداد گویه های مرتبط با هر یک از شاخصهای راهبردی است.

 .4روش پژوهش
پژوهش انجامشده از نظر هدف ،کاربردی و از نظـر ماهیـت و روش ،توصـیفی و بـه لحـا
اجرا ،از نوع میدانی و بر اسا

نوع تحقیـن ،توسـعهای اسـت .جهـت جمـعآوری دادههـا در ایـن

پژوهش ،از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شـده اسـت .بـرای نگـارش ادبیـات پـژوهش و
شناسایی عوامل مدل از مطالعات انجامشده در این زمینه و منابع کتابخانهای مختلـف اسـتفاده شـده
است .دادهها اما با روش میدانی و از طرین توزیع پرسشنامه و روش دلفی جمعآوری شـدهانـد .در
این پژوهش از تکنیک مدل معادالت ساختاری )SEM( 7استفاده شـده اسـت .بـدین منظـور بـرای
1. structural equation modeling
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شکل  .0مدل مفهومی تحقیق به همراه تعداد گویه های مورد استفاده
برای هر شاخص راهبردی فرهنگی

دستیابی به اهداف فوق به نظر میرسد با مطالعه اسناد فرهنـگ مـیتـوان عوامـل مـؤثر را شناسـایی
کرد .اما به منظور بررسی میزان و نحوه اثرگذاری این عوامل بـر فرهنـگ ،بایـد بـا اسـتفاده از نظـر
متخصصین و متولیان امور فرهنگی کشور به این مهم دست یافت .با ایـن اقـدام ضـمن جمـعآوری
دیدگاههای متولیان امور فرهنگی ،میتوان مجموعهای از راهکارها و پیشنهادهای علمی و نظری را
جهت ارتقای سطح فرهنگ به دسـت آورده و زمینـههـای جدیـدی بـرای مطالعـات بعـدی فـراهم
ساخت .بدان امید که با بهکارگیری این راهکارها در سـطح تصـمیمگیـریهـای کـالن فرهنگـی –
اجتماعی بتوان به افنهای متوالی فرهنگی در عرصه ارزشها و رفتارهای عموم مردم جامعه دسـت
یافت.
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جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش از میان مـدیران ،کارشناسـان و اسـاتید حـوزه فرهنگـی در بخـش
دولت و بدنهی سازمان بسی انتخاب شده است .افرادی که همگی نسبت به ابعاد و ماهیت فرهنگ
و شاخصهـای فرهنگـی و ویژگـیهـای آن و نیـز کـارکرد بسـی  ،اشـراف مناسـبی دارنـد .بـرای
نمونهگیری در تحقین حاضر ،از روش در دستر

و گلوله برفی بهره گرفتهشده است.

پرسشنامه
بـهمنظـور جمـعآوری اطالعـات در بخـش اصـلی تحقیـن و سـنجش متییرهـای پــژوهش ،از
پرسشنامه استفادهشده است .شاخصهای موردسـنجش در ایـن پـژوهش ،پـیش از آنکـه در قالـب
پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود ،در معرض قضاوت چنـد تـن از خبرگـان و کارشناسـان قـرار
گرفته و در نهایت از پرسشنامه موردتوافن به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شده است .ایـن
پرسشنامه شامل دو بخش است .بخش اول در مـورد ویژگـیهـای جمعیـت شـناختی و بخـش دوم
پرسشنامه به بررسی متییرهای تحقین پرداخته و مشتمل بر سؤاالت بسته با طیـف پـن گانـه لیکـرت
است.

روایی و پایایی
روایی /اعتبار
در این تحقین برای ارزیابی روایی از روایی همگرا و روایی صوری اسـتفاده گردیـده اسـت.
در روش معـادالت سـاختاری بـرای بررســی روایـی همگـرا از معیــار میـانگین واریـانس اســتخراج
شده )AVE(7استفاده میشود .روایی صوری ابزار نیز با استفاده از نظر اسـاتید متخصـص در زمینـه
موضوع (از جمله اساتید راهنمای تحقین) بررسی شده که نظر اساتید ،روایی صـوری مناسـب ایـن
پرسشنامه را ت یید کرده است.

1. average variance extracted
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پایایی
در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازهگیری آن ،از هر سه معیار ضـرایب
بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است.
جدول  .1مقادیر ضریب آلفای کرونباخ در مورد پایایی ابزار پژوهش
تعداد

تعداد مولفهها

آلفای

میانگین واریانسهای

ابعاد

(گویهها)

کرونباخ

خروجی

اخالق

6

65

5/640

5/401

عقالنیت

9

37

5/988

5/460

هویت

3

18

5/190

5/436

سرمایه اجتماعی

3

76

5/973

5/461

نظم اجتماعی

6

83

5/986

5/496

وحدت و انسجام

9

86

5/616

5/406

استقالل فکری

8

76

5/956

5/461

استقالل ملی

3

34

5/986

5/498

بهداشت جسمی و روانی

6

79

5/164

5/096

کاالها و خدمات فرهنگی

1

33

5/106

5/436

خانواده

6

71

5/661

5/437

کل پرسشنامه

08

337

5/980

5/136

شرح شاخص راهبردی

 .5تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جامعه آماری (توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی)
مصاحبهشوندگان ،از مـدیران و کارشناسـان و اسـاتید حـوزه فرهنگـی در بخـش دانشـگاهی
هستند که در کنار تدریس در دانشگاه و فعالیتهای آکادمیک ،در دولت و بدنه سازمان بسی نیز
بعضاً فعالیت دارنـد .همگـی آنـان نسـبت بـه ابعـاد و ماهیـت فرهنـگ و شـاخصهـای فرهنگـی و
ویژگیهای آن و نیز کارکرد بسی اشراف مناسبی دارند .برای نمونـهگیـری در تحقیـن حاضـر ،از
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روش در دستر

و گلوله برفی بهره گرفته شده است .در این قسمت پس از گـردآوری دادههـا و

اطالعات با استفاده از آمار توصیفی که شـامل شـاخصهـای مرکـزی و پراکنـدگی ماننـد درصـد
فراوانی ،نمودار و جداول میباشد به توصیف نمونه پرداخته میشود.
طبن اطالعات بهدستآمده از پرسشـنامه ،فراوانـی آزمـودنیهـا بـر اسـا

سـن پاسـخگویان

عبارتاند از :افراد بین  37تا  65سال  8نفر ،افراد بین  67تا  05سال  6نفر ،افراد بین  07تا  45سال 4
نفر و افراد باالی  47سال  3نفر .بررسی اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنیها بـر
اسا

میزان تحصیالت پاسخگویان عبارتاند از :افراد با مرتبه علمی استادیار  6نفر ،افراد بـا مرتبـه

علمی دانشیار  4نفر و افراد با مرتبه علمی استاد تمام  0نفر .همچنین بررسی اطالعات بهدستآمـده
از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنیها بر اسا

سابقهی کار پاسـخگویان عبـارتانـد از :افـراد بـا سـابقه

خدمت زیر  0سال  7نفر ،افراد با سابقه خدمت بین  4تا  75سال  3نفر ،افراد با سابقه خدمت بین 77
تا  70سال  6نفر ،افراد با سابقه خدمت بین  74تا  85سال  3نفر و افراد بـا سـابقه خـدمت بـاالی 85
سال  6نفر.
برای تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضای پانل نیـز از ضـریب همـاهنگی کنـدال اسـتفاده شـده
است .اعضای پانل شامل  70نفر از خبرگان دانشـگاهی و حرفـهای هسـتند کـه بـا توجـه بـه سـطح
تحصی الت ،آشنایی با روش تحقین ،سوابن پژوهشی و برخورداری از تجربه در دانشگاه (تـدریس،
کار حرفهای یا هر دو) انتخابشدهاند 33/33 .درصد از خبرگان دانشگاهی استاد تمام 65 ،درصـد
دانشیار و  84/41درصد نیز استادیار بودهاند .نمونهگیری به شکل غیر احتمالی و قصدی انجام شده
که با هـدف مطالعـه سـازگاری دارد .ارائـه و دریافـت پرسشـنامه و توجیـه خبرگـان در خصـوص
سؤاالت و اهداف مطالعـه عمـدتاً بـه صـورت حضـوری بـوده و درمجمـوع سـه دور مصـاحبه70 ،
پرسشنامه دریافت و نتای آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در ایـن پـژوهش ،پیرامـون احصـا
شاخصهای فرهنگی که سازمان بسی میتواند بر آنها ت ثیرگذار باشد ،روش دلفی در سه دور به
انجام رسید که نتای بهدستآمده بهصورت خالصه در جدول ( )3ارائه شده است.
تحلیل کمی داده های پژوهش
ضریب هماهنگی کندال یکی از مقیا هایی است که برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت
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میان چند دسته رتبه مربوط به  Nشی یا فرد بـه کـار مـیرود .در حقیقـت بـا کـاربرد ایـن مقیـا
میتوان همبستگی رتبـهای میـان  Kمجموعـه رتبـه را یافـت .چنـین مقیاسـی بـه روای میـان داوران
از فرمول زیر به دست میآید:

معروف است .این مقیا

در فرمولهای باال:
تا از میانگین

 :حاصل جمع مربعات انحرافهای

ها

 :تعداد دفعهها
 :حداک ر حاصل جمع مربعات انحرافهای از میانگین

ها است.

جدول  .3ضرایب کندال مربوط به هر یک از ابعاد (مؤلفههای) فرهنگی
شاخص
راهبردی

اخالق

عقالنیت

ضریب کندال

ضریب کندال

ضریب کندال

دور اول

دور دوم

دور سوم

سیاسی

5/10

5/11

5/67

اجتماعی

5/16

5/16

5/19

اقتصادی

5/68

5/63

5/66

عمومی

5/19

5 /6

5/67

بصیرت

5/67

5/63

5/60

تفکر و ت مل گرایی

5/49

5/14

5/11

نقدپذیری

5/46

5/16

5/68

جایگاه علم و دانش

5/13

5/14

5/14

آیندهنگری

5/14

5/65

5/67

خالقیت و نوآوری

5/41

5/14

5/68

حرفهای گرایی

5/18

5/16

5/11

اعتدال و میانهروی

5/65

5/67

5/68

بهرهوری

5/19

5/66

5/60

ابعاد
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ضریب کندال

ضریب کندال

ضریب کندال

شاخص

دور اول

دور دوم

دور سوم

هویت ملی

5/10

5/10

5/14

هویت دینی

5/41

5/15

5/13

هویت انقالبی

5/44

5/18

5/10

مشارکت

5/40

5/41

5/46

اعتماد

5/14

5/16

5/19

رضایت

5/18

5/18

5/10

جامعهپذیری

5/64

5/61

5/66

نظم

قانونمندی

5/16

5/19

5/68

اجتماعی

تعهد به هنجارهای

5/43

5/18

5/10

امنیت اجتماعی

5/46

5/13

5/11

همگرایی بین مذاهب

5/17

5/10

5/14

ارزشهای مشترک

5/14

5/16

5/65

اتحاد در مقابل دشمن

5/11

5/63

5/63

وحدت و

وحدت میان مسؤولین

5/11

5/65

5/67

انسجام

خردهفرهنگها

5/13

5/14

5/16

روابط بین قومی

5/67

5/63

5/66

غرور و عزت ملی

5/60

5/64

5/61

محوریت منافع ملی

5/63

5/64

5/64

وحدت دولت و ملت

5/66

5/60

5/60

استقالل

خودباوری

5/16

5/67

5/68

فکری

استقالل علمی

5/17

5/19

5 /6

راهبردی

هویت

سرمایه
اجتماعی

ابعاد

مشترک
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ضریب کندال

ضریب کندال

ضریب کندال

شاخص

دور اول

دور دوم

دور سوم

استقالل اقتصادی

5/18

5/14

5/11

استقالل سیاسی

5/63

5/66

5/66

استقالل فرهنگی

5/13

5/10

5/14

مهارتهای زندگی

5/46

5/18

5/16

ورزش

5/49

5/15

5/183

اوقات فراغت

5/13

5/10

5/104

آسیبهای اجتماعی

5/13

5/14

5/11

رسانه مکتوب

5/11

5/19

5 /6

رسانه غیر مکتوب

5/17

5/10

5/11

کاالها و

هنر

5/16

5/14

5/14

خدمات

میراث فرهنگی

5/13

5/11

5/16

فرهنگی

فضا

5/19

5/67

5/68

اعتبار

5/10

5/16

5/16

نیروی انسانی

5/46

5/17

5/18

تربیتی و آموزشی

5/41

5/18

5/10

عاطفی

5/19

5/65

5/67

حقوقی-تکلیفی

5/65

5/67

5/68

مدیریتی

5/41

5/17

5/16

راهبردی
استقالل
ملی
بهداشت
جسمی و
روانی

خانواده

ابعاد

آزمون برازندگی مدل بر اساس مدل معادالت ساختاری
شاخصهای برازندگی مدل
7

در پژوهش حاضر آمارههای مختلف مورداستفاده برای برازش مناسب به منظور برازش مدل
به کار رفته است .درمجموع ،بر اسا

نقطه بـرش معمـولی ،8شـاخصهـای مناسـب بـرای مـدل را

محاسبه کرده و مقدار بهدستآمده را در جدول زیر وارد شده است .مقـدار شـاخص تعـدیلیافتـه
1. Godness-of-Fit Statistics
2. Usual cut-off Points
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برازندگی 7بیش از  5/9مناسب در نظر گرفته میشود .شاخص جذر برآورد خطای تقریب 8هرچـه
به صفر نزدیکتر باشد بهتر است؛ بهطوریکه مقدار کمتر از  5/50برازش خوبی را نشان میدهـد.
هر دو شاخص  CFIو  NFIبنتلر بونت برای مقادیر باالی  5/95قابلقبـول و نشـانه برازنـدگی مـدل
است .مقادیر بهدستآمده برای این شاخصها نشان از برازش مناسب مدل هستند.
جدول  .4شاخصهای نکویی برازش
شاخصهای نکویی برازش

AGFI

RMSEA

CFI

NFI

مقدار شاخص

5/956

5/564

5/978

5/953

آزمون تحلیل مسیر
استقالل ملی
بر اسا

نتـای بـهدسـتآمـده ،شـاخص راهبـردی اسـتقالل ملـی در رتبـه نخسـت بیشـترین

ت ثیرپذیری از سازمان بسی قرار گرفته است .در این شاخص ،بعد استقالل سیاسی در رتبه نخست،
استقالل فرهنگی و استقالل اقتصادی هم به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند .شکل ( )8نشـان
دهنده هر یک از این مؤلفهها با ضرایب مسیر مربوط به آنها است.

0/653

0/704

0/673

0/665

شکل  .1استقالل ملی و ابعاد آن

1. AGFI
2. RMSEA
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در ادامه جدول ( )0رتبهبندی هریک از زیرشاخصهای مـرتبط بـا هـر کـدام از مؤلفـه هـا را
نشان میدهد.
جدول  .5رتبهبندی هر یک از زیرشاخصهای مرتبط با هر کدام از مؤلفهها
بعد

استقالل سیاسی

استقالل
فرهنگی

استقالل
اقتصادی

مؤلفه (شاخص)

ضریب مسیر

ایستادگی در مقابل سلطه ،تجاوز و زیادهطلبی

5/198

آگاهی سیاسی

5/11

پرهیز از غربزدگی و خودباختگی

5/146

گسترش زمینه مشارکت و حضور مردم

5/146

اعتقاد و التزام به قانون اساسی

5/446

اعتماد عمومی به سیاستمداران

5/406

ترجیح مصالح ملی بر منافع فردی و گروهی

5/436

وحدت رویه و هماهنگی در میان دستگاههای دیپلماسی

5/019

فرهنگ جهادی و بسیجی

5/491

جرئت ایستادگی در مقابل سلطه گران

5/49

اهتمام به تربیت نیروی انسانی با ایمان و پرانگیزه

5/49

گسترش نهضت دینی (بهویژه بین جوانان)

5/416

عدم خودباختگی فرهنگی

5/416

مقابله با تهاجم فرهنگی

5/41

جلب مشارکت عمومی در حوزه فرهنگ

5/466

بهرهگیری از هنر بهمنظور تحقن اهداف فرهنگی

5/46

کاالها و خدمات فرهنگی متناسب بافرهنگ خودی

5/46

پایبندی به ارزشها و سنتهای ملی

5/46

حفظ ذخایر و سرمایههای فرهنگی

5/408

احیای روحیه جهادی در سازندگی کشور

5/10

توجه به الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی در حوزه اقتصاد

5/160

فرهنگ کار و تالش

5/158

توجه به توسعه اقتصادی و رفاه عمومی

5/49

فرهنگ درستکاری در حوزه کسبوکار

5/466
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مؤلفه (شاخص)

ضریب مسیر

بعد

امیدواری به آینده کشور

5/411

فرهنگ مشارکت و تعاون در توسعه اقتصاد ملی

5/41

اهتمام به خودکفایی در صنعت و کشاورزی

5/41

احترام به کارآفرینان و صنعتگران مولد

5/40

پرهیز از سنتگرایی غلط و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین

5/46

استقالل

گرایش به مصرف کاالهای داخلی

5/46

اقتصادی

اعتماد به توان خودی

5/437

الگوی مصرف (ساده زیستی ،قناعت و)...

5 /4

احترام به مالکیت خصوصی

5 /4

فرهنگ بهرهوری

5/099

فرهنگ پرداخت مالیات

5/016

اهتمام به سالمت اداری

5/046

0/622

0/641

0/618

0/641

0/673

0/648

0/595

0/579

0/596

0/598

0/603

شکل  .3مدل نهایی تحقیق با ضرایب مسیر هر مؤلفه
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تحلیل نهایی
در انجام پژوهش حاضر سعی بر این بوده است تا با بررسی ابعاد و زوایای مختلـف فرهنـگ،
در نهایت مدلی ارائه شود که از قابلیت و توانایی باالیی برای مطالعه و سنجش ت ثیرگذاری سازمان
بسی بر روی این شاخصها برخوردار باشد .در این تحقین ،پس از تبیین مفاهیم کلیـدی ،توضـیح
شاخصها و ابعاد فرهنگی ،محقن به دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن سـؤاالت اسـت کـه شـاخصهـای
فرهنگی کشور کدام اند؟ و یا با چه مدلی میتوان میزان ت ثیرگـذاری سـازمان بسـی بـر روی ایـن
شاخص ها را موردبررسی قرار داد؟ بهمنظور پاسخگویی به این سؤاالت ،با مطالعه در منابع مرجع و
همچنین مصاحبه و نظرسـنجی از خبرگـان و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه از پـیش طراحـیشـده ،ابتـدا
شاخص هـای فرهنگـی مـورد شناسـایی قـرار گرفـت و در مرحلـه بعـد بـا ارائـه یـک مـدل ،میـزان
ت ثیرگذاری سازمان بسی را بر روی این شـاخصهـا بررسـی شـد .پـس از انجـام مراحـل مختلـف
تحقین ،در نهایت مدلی با  77شاخص راهبردی فرهنگی و  08زیر شـاخص مـرتبط بـا هـر یـک از
شاخصها به دست آمد.
بر اسا

نتـای بـهدسـتآمـده ،شـاخص راهبـردی اسـتقالل ملـی در رتبـه نخسـت بیشـترین

ت ثیرپذیری از سازمان بسی قرار گرفت .وثـوقی و همکـارانش نیـز در پژوهشـی بـه بررسـی موانـع
ساختاری در جهت شکلگیری و ارتقای توسعه فرهنگی در ایران (چالشها و راهکارها) پرداختند.
توسعه فرهنگی یکی از شاخصهـای اصـلی خودبـاوری جامعـه اسـت؛ توسـعه فرهنگـی در قالـب
اهمیت دادن به ارزشهای محلی و ملی ،باید بتواند از طرین برنامهریزیهـای فرهنگـی و اجتمـاعی
به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد .استدالل وثوقی و همکارانش بر این بود که
فرهنگ سنتی ،فرهنگ استبداد ،سنت ایرانی و ت خر فرهنگی برآمده از نظام اجتمـاعی نـاهمگون و
نامتوازن جامعه ،به عنوان مانع ساختاری توسعه فرهنگی در ایران بـوده اسـت .در پـژوهش حاضـر،
شاخصی که پس از شاخص استقالل ملی در رتبه دوم از لحا ت ثیرپذیری قرار مـیگیـرد ،هویـت
اســت .شــاخص وحــدت و انســجام در رتبــه ســوم قــرار گرفــت .شــاخص اســتقالل فکــری نیــز بــا
زیرشاخص هـای اسـتقالل علمـی و خودبـاوری در رتبـه چهـارم از نظـر ت ثیرپـذیری قـرار گرفـت.
شاخص پنجم ،شاخص راهبردی اخالق است .با توجه به نتای بهدستآمده بر اسا

ترتیب نزولی

ضرایب مسیر ،دیگر شـاخص هـای راهبـردی کـه سـازمان بسـی بـر روی آنهـا ت ثیرگـذار اسـت،
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عبارتاند از :عقالنیت ،خانواده ،نظم اجتمـاعی ،کاالهـا و خـدمات فرهنگـی ،بهداشـت جسـمی و
روانی ،و سرمایه اجتماعی .لطیفی و ظهوریان ابوترابی نیز در پژوهشـی بـه تـدوین الگـوی ارزیـابی
شاخصهای فرهنگ عمومی در دانشگاهها مبادرت ورزیدند .این پژوهش با هدف تدوین الگـویی
برای ارزیابی فرهنگ عمومی در دانشگاهها و ارزیابی شاخصهای مذکور در دانشگاههـای دولتـی
شهر مشهد انجام شد .نتای ارزیابی کمی شاخصها در دانشگاههای دولتی شهر مشهد نشان داد که
میزان شاخصهای فرهنگی کل در طول حضور دانشجو در دانشگاه رو به کاهش اسـت .همچنـین
بیشترین میزان همبستگی بین شاخصهای هویت ملی و انقالبی وجود دارد و تنهـا همبسـتگیهـای
منفی تحقین آنها نیز بین شاخص خانواده با شاخص سرمایه اجتماعی و مصرف فرهنگی است.

نتیجهگیری
با توجه به یافته های تحقین و با استفاده از مدل نهایی تحقیـن و بررسـی ت ثیرگـذاری سـازمان
بسی بر مؤلفهها و شاخص های فرهنگ ،سازمان بسی بیشترین ت ثیرگذاری را بر شاخص راهبردی
استقالل ملی دارد .شاخص استقالل ملی که به سـه زیـر شـاخص کلـی اسـتقالل سیاسـی ،اسـتقالل
اقتصادی و استقالل فرهنگی تقسیم می گردد ،بیشترین ت ثیرپذیری را از سازمان بسی داشته اسـت؛
بنابراین سازمان بسی در حوزه استقالل ملی دارای عملکرد خوبی میباشد؛ اما پس از بررسیهـای
صورت گرفته ،مشـخص شـد کـه سـازمان بسـی در میـان سـایر شـاخصهـای فرهنـگ ،کمتـرین
ت ثیرگذاری را بر شاخص سرمایه اجتماعی داشته اسـت .بنـابراین سـازمان بسـی در حـوزه سـرمایه
اجتماعی دارای عملکرد ضعیفی بوده و باید با تالش بیشـتر و برنامـهریـزی دقیـنتـر در ایـن زمینـه
فعالیت نماید.
درنهایت باید گفت که عملکرد سازمان بسی در ت ثیرگذاری بـر شـاخصهـای فرهنـگ ،در
برخــی مــوارد خــوب و در برخــی مــوارد ضــعیف بــوده اســت؛ بنــابراین ســازمان بســی بــه عنــوان
بزرگترین سازمان مردم نهاد کشور و با توجه به رسالت فرهنگـی کـه در روب ایـن سـازمان نهفتـه
است ،باید با تالشی بیوقفه و برنامهریزی در سه قالب بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت در زمینـه
فرهنگ ،سعی در ت ثیرگذاری بیشتر بر شاخصهای فرهنگ در کشور داشته باشد.
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پیشنهادها
 .7مدیران و سیاستگذاران فرهنگی کشور میتوانند از شاخصهای مرتبط بـا آنهـا کـه در
تحقین حاضر موردبررسـی و تجزیـه وتحلیـل قـرار گرفتـه اسـت ،بـرای ارزیـابی وضـعیت
فرهنگ و نیز بررسی ت ثیرگذاری سازمان بسی بر روی آن استفاده نمایند.
 .8از طرین سنجش دورهای شـاخصهـای ذکرشـده در ایـن تحقیـن در قالـب پـژوهشهـای
طولی ،میتوان به رصد تیییرات این شاخصها و میزان ت ثیرگذاری سازمان بسی بـر روی
آنها در طول زمان پرداخت.
 .3تحلیل وضعیت شاخصهـای ذکرشـده در ایـن تحقیـن و تیییـرات آنهـا در طـول زمـان،
می تواند به مدیران و سیاستگذاران فرهنگی کشور در برنامـهریـزی دقیـنتـر و مبتنـی بـر
واقعیت اجتماعی کمک کند.
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فهرست منابع
.7

امام خمینی(ره) ،روباهلل موسوی ( .)7315صحیفه نور (مجموعه سخنرانیها و مقاالت)،
تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

.8

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) .)7361( .فرهنگ و تهاجم فرهنگی .تهران .سازمان مدارک
فرهنگی انقالب.

.3

آشوری ،داریوش ( .)7364تعریفها و مفهوم فرهنگ ،تهران :نشر آگه.

.6

پهلوان ،چنگیز ( .)7368مجموعه مقاالت توسعه فرهنگی ،تهران ،سازمان چا

و انتشارات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
.0

سلیمی ،محمد و صالحی امیری ،سید رضا ( .)7396الگـویی مطلـوب از شاخصهای
سـنجش امـور فرهنگـی در رسانه ملی ،تهران ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال
چهارم ،شماره چهاردهم ،بهار.

.4

صالحی امیری ،سید رضا ( .)7369مفاهیم و نظریههای فرهنگی ،تهران :انتشارات ققنو .

.1

صالحی امیری ،سید رضا و محمدی ،سعید ( .)7369دیپلماسی فرهنگی ،تهران :انتشارات
ققنو .

.6

عزتی ،مرتضی ( .)7314توسعه و توسعهیافتگی از دیدگاه امام خمینی (ره) ،مجموعه مقاالت

نخستین همایش اسالم و توسعه ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
.9

عسکری وزیری ،علی ،زارعی متین ،حسن و امیری ،علینقی .)7397( .ارائه الگوی مؤلفههای
فرهنگسازمانی با رویکرد اسالمی و مبتنی بر نه البالغه ،مدیریت در دانشگاه اسالمی ،سال
اول ،شماره  ،3پاییز.

 .75عمید ،حسن ( .)7395فرهنگ فارسی عمید ،تهران ،نشر امیرکبیر.
 .77فرهی بوزنجانی ،برزو (.)7368

ارزیابی جایگاه دورههای آموزش مدیریت فرهنگی در

کشور ،تهران ،انتشارات شورای عالی انقالب فرهنگی.
 .78فرهی بوزنجانی ،برزو ،سنجقی ،محمدابراهیم ،بازرگانی ،محمد و سلطانی ،محمدرضا
( .)7398طراحی و تبیین مدل شناخت ،سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی ،مورد مطالعه:
یکی از نهادهای انقالب اسالمی ،راهبرد فرهنگ ،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،
شماره بیست و یکم ،بهار.
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 .73فکوهی ،ناصر ( .)7319درآمدی بر انسانشناسی ،تهران ،نشر نی.
 .76آزی ،رضا ( .)7393مؤلفههای فرهنگ مطلوب از منظر جامعهشناسی،

فصلنامه مدیریت در

اسالم ،سال هشتم ،بهار و تابستان.
 .70کاشفی ،محمدرضا ( .)7361تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،قم ،مرکز بینالمللی ترجمه و
نشر المصطفی (ص).
 .74کچوییان ،حسین ( .)7363هویت ایرانی و مؤلفههای آن ،تهران ،انتشارات شورای عالی
انقالب فرهنگی.
 .71لطیفی ،می م و ظهوریان ابوترابی ،می م ( .)7396تدوین الگوی ارزیابی شاخصهای فرهنگ
عمومی در دانشگاهها ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی
اجتماعی ،دوره هشتم ،شماره  ،7بهار.
 .76موثقی ،سید احمد ( .)7316جنبشهای اسالمی معاصر ،تهران ،نشر سمت.
 .79موحدی ،مسعود ( .)7363تعیین ویژگیهای فرهنگ ملی – اسالمی ،تهران ،انتشارات شورای
عالی انقالب فرهنگی.
 .85موسایی ،می م ( .)7310دین و فرهنگ توسعه ،تهران ،مرکز چا

و نشر سازمان تبلییات

اسالمی.
 .87نیکوکار ،غالمحسین ،سلطانی ،محمدرضا و نیاوند ،عبا

( .)7398طراحی الگوی بومی

شناخت و سنجش فرهنگسازمانی سازمانهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران،
نشریه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دوره  ،0شماره  ،3پاییز.
 .88وثوقی ،منصور ،آرام ،هاشم و سلمانی ،گودرز ( .)7397بررسی موانع ساختاری در جهت
شکلگیری و ارتقای توسعه فرهنگی در ایران (چالشها و راهکارها)،

مطالعات توسعه

اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سال چهارم ،شماره سوم ،تابستان.
 .83ویلیامز ،ریموند ( .)7960مطابق با تعریف کنفرانس جهانی یونسکو  0111در مکزیکوسیتی.
به نقل از :فاضلی ،فاطمه .راهبردهای عملی توسعه فرهنگی ،نشر سازمان یونسکو.
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