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  عات راهبردي مبتنی بر فرهنگ اجتماعیالگوي برآورد اطال

  

  محمد نائینی ، علیمحمدکاظم بیسجردي
  

   10/8/95:تاریخ دریافت

   14/12/95:تاریخ پذیرش

  چکیده
ي کالن برآورد ها هبندي ابعاد و مؤلف  هدف این پژوهش طراحی مدل، کشف و رتبه

ي ها همؤلف ي هریک ازها اطالعات راهبردي فرهنگی در سطح فرهنگ اجتماعی و احصاء شاخص

 چیستی فرهنگ اجتماعی، مدیریت : شامل، پس از مرور ادبیات موضوعزمینه،در این . آن است

هاي هر  ي هر یک از ابعاد و شاخصها ه برآورد اطالعات فرهنگی در سطح ملی، مؤلف وراهبردي

  .دشمؤلفه شناسایی 

اي طراحی و به جامعه آماري  با هدف برازش مدل اندازه گیري، ساختاري و کلی، پرسشنامه

جامعه آماري مطالعه متشکل .  تحلیل گردید1افزار پی ال اس ي حاصل توسط نرمها هداد. سپرده شد

ن عرصه فرهنگی شاغل در شوراي انقالب فرهنگی،  دانشگاه و مسئوالاستادان مدیران ارشد :از

ور همچنین فرماندهان ي مختلف کشها هسیما و مدرسین دانشگا و وزارت ارشاد اسالمی، صدا

مند در تحقیق  شمار و هدف  نفر به صورت تمام102واحدهاي فرهنگی نیروهاي مسلح بود که 

عنوان یکی از ابعاد کالن برآورد  به» فرهنگ اجتماعی«دهد   نشان میها هیافت. اند مشارکت داشته

ده با ضریب بار هاي منظورشو شاخص ها هاطالعات فرهنگی در سطح ملی برازش گردیده و مؤلف

  .شده است عاملی مناسب داراي روایی و پایایی مطلوب در سازه فرهنگ اجتماعی ارائه

  

  .برآورد، فرهنگ، انسجام اجتماعی، مدیریت راهبردي، اطالعات راهبردي :ها هکلیدواژ

  

 

 -دانشجوي دکتري رشته اظالعات فرهنگی:  نویسنده مسئول 

 -ع( استادیار دانشگاه امام حسین( 

1- Smart PLS 
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  مقدمه

 وقتی از الگوي برآورد اطالعات فرهنگ اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران سخن بـه میـان   

ود کـه  شـ و مـشخص  ه شود تا به فرهنگ کـشور در کلیـت آن اندیـشید     می آید، در واقع تالش    می

بـراي داشـتن اطالعـات جامعـه بایـد سـراغ چگونـه          نـد و  ا  و شاخص فرهنـگ کـدام      ها  همؤلفابعاد،  

 تبـادل فرهنگـی بـر پایـه تولیـد            در دنیاي پرتحول و جامعه اطالعاتی اساسـاً        زیرا ؛رفت ییها  هگذار

جانبـه در عرصـه فرهنـگ و     هـاي وسـیع و همـه       تغییـرات و دگرگـونی     .گیـرد   رت می اطالعات صو 

رو ساخته  ههاي فراوانی روب   را با چالش   ها و نهادهاي متولی فرهنگ      سازمانهاي ناشی از آن،       بحران

ن در چنین شرایطی براي حفظ فرهنگ خودي و رشد و تعالی آن در درون      مدیران و مسئوال  . است

تحلیـل تغییـرات محیطـی      دقـت در درك و   و الطم، بـه شـدت نیازمنـد سـرعت        محیط پیچیده و مت   

ي فرهنگی کشور بدانند آیا در شرایط  ها  ه بسیار ضروري است که دستگا     ،در چنین شرایطی  . هستند

ملـی صـرف     دستگاه آنها منابع مادي و انسانی را در راستاي اهداف متعالی فرهنـگ دینـی و                ،فعلی

از وضـع موجـود بـه سـمت اهـداف غـایی و               هاي فرهنگـی    سازمان  و ؟ و آیا مقوله فرهنگ    کند  می

ریـزان و      برنامـه  هـا   پرسـش بـراي پاسـخ دقیـق بـه ایـن            باشـند؟    در حرکت می    هاي اساسی   مأموریت

هـا و   هـاي راهبـردي مطلـوب، طـرح     گیـري  ي فرهنگـی کـشور بایـستی جهـت      هـا   همسئوالن دسـتگا  

 اهداف و مورد هاي درست در  اتخاذ تصمیم  ،تر  دقیقبه عبارت   . ي بسیار دقیقی داشته باشند    ها  هبرنام

 کتـاب،    وضـعیت  (  فرهنگـی    محـصوالت  دربـارة   گیـري   راهکارهاي فرهنگی کشور، یعنـی تـصمیم      

 مـورد  در   گیـري   یا تـصمیم  ...)  و  کتابخانه، کتابخوانی، فیلم، تئاتر، شعر، موسیقی، نقاشی، مطبوعات       

 نهادها و   بهبود وضعیت  در خصوص گیري  تصمیم ، مثل تی و غیردول  از دولتی  اعم  فرهنگی  نهادهاي

 ، قـرار گـرفتن در  تـر  مهـم  دارنـد، واز ایـن دو     برعهده   فرهنگی   نوعی، رسالتی    به   که  ییها  هوزارتخان

   و کیفـی  کمـی   کـه از نظـر    فرهنگـی   و تعـالی   در مـورد سـاماندهی      گیري   تصمیم   براي  مسیر منطقی 

 کننـده و    سلیقه زدگی مفرط است، بـسیار تعیـین        ماهنگی، رها شدگی و   عدم ه  درحال حاضر دچار  

.  فرهنگی میسر است جامع  ریزي   صرفاً با برنامه   ها  هاین زمنی  هر گونه پیشرفت فرهنگی در    . استمهم  

 نیز در گرو نظام برآورد، تولیـد و ارائـه دقیـق و اثـربخش اطالعـات فرهنگـی                      فرهنگی  ریزي  برنامه

 و  هـا   هگیري الگوي بـرآورد اطالعـات راهبـردي فرهنـگ اجتمـاعی ابعـاد، مؤلفـ                 کار راي به ب. است

هاي آن به صـورت علمـی و دقیـق بـا اسـتفاده از اسـناد باالدسـتی، مبـانی نظـري، مفـاهیم،                شاخص
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شـده در حـوزه فرهنـگ طراحـی و           هاي انجـام     استفاده از پژوهش    با خصوص هتعاریف فرهنگی و ب   

 کـه  اسـت اطالعـات   ت اصلی دستیابی به ایـن دانـش، بـصیرت و       بستر و زیرساخ   .عرضه شده است  

  .ده استکرعرضه   سازه اجتماعی آن را طراحی و،این تحقیق محقق در

  

  بیان مسئله 

با سایر کشورها وجـود دارد و    یک تفاوت اساسی میان نظام فرهنگی جمهوري اسالمی ایران        

هاي  در خدمت موفقیت) خی و دینیعمومی، تاری(آن این است که در بسیاري از کشورها فرهنگ    

هـا و امکانـات و     مـا همـۀ سـازمان    گیرد، در حالی کـه در نظـام اسـالمی    سیاسی و اقتصادي قرار می   

  .اند ها در راستاي یک هدف متعالی و فرهنگی تعریف شده توانمندي

مـورخ   دیـدار بـا اعـضاي شـوراي انقـالب فرهنگـی در              مقـام معظـم رهبـري در       در این باره،  

 فرهنـگ،  ...ي فرهنگی، هویت و روح یک ملـت اسـت،     ها  ارزشفرهنگ و   « : فرمودند 19/9/1392

 کـشور  ». بلکه اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند،حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست   

 نظر   ویژه پس از انقالب شکوهمند اسالمی که حقیقتاً یک انقالب عظیم فرهنگی بود، صرف               ما، به 

رو بـوده   ههـاي فرهنگـی متعـددي روبـ     ي چشمگیر در حوزة فرهنگ، همواره با بحران ها  از موفقیت 

آمیـز فرهنـگ غربـی و فقـدان یـک نظـام               ها را باید عمدتاً ناشـی از ورود تهـاجم           این چالش . است

ریزي جامع و هدفمند دانست که همچنان ما را با تهدیدات جدي مواجـه                مدیریت کارآمد و برنامه   

 در ایـن مـورد   ، مقـام معظـم رهبـري   ،کـشور  مـسئول در  گیـر و   رین مقام تصمیم  ت   عالی .ساخته است 

فرهنـگ و   (» مقابله با این تهاجم بسیار خطرنـاك و ویرانگـر نیازمنـد هوشـیاري اسـت               « :دنفرمای  می

 بـسیار خطرنـاك و      ،اگر بـا ایـن تهـاجم هوشـمندانه مقابلـه نـشود            «و یا   )15: 1373،  تهاجم فرهنگی 

اگـر چنـین چیـزي را       «: فرماینـد   مـی  و نیـز  ) 8: 1373نگ و تهاجم فرهنگی،     فره(»کننده است     نابود

  ) 5: 1373فرهنگ و تهاجم فرهنگی، (»  محکمی به انقالب خواهد خورد  ضربه،بتوانند انجام دهند

 هوشیاري در برابر جنگ نرم  و هوشمندياداره کشور در مسیر پیشرفت و مبتنی بر فرهنگ و           

دسـت   بـه ریـق در اختیـار داشـتن اطالعـات دقیـق و درسـت راهبـردي         و تهاجم فرهنگی صرفاَ از ط     

اند که روابط و تعامالت کشور باید در زمان  عبارت از دانشی دانسته«اطالعات راهبردي را . آید می

در  اطالعـات  ، بـه همـین دلیـل     .)15 :1382بـوزمن،   . آدا (»جنگ و صلح، بر پایـه آن اسـتوار باشـد          
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  . منابع است شتري نسبت به سایرداراي نقش و ارزش بیسازمان 

هـا و اسـتانداردها در        ها و ارزیابی عملکرد و تعیـین شـاخص          عدم تعیین اولویت  ] باید مشکل [

ها ناشی از نبود اطالعات راهبردي فرهنگی در   چالش در واقع،د وکرفصل  حوزه فرهنگ را حل و

موضــوعات  والت ودر مــورد نهادهــا، محــص). 1387صــالحی امیــري و همکــاران، (اســت  کــشور

هـا وجـود      ن فرهنگی کـشور و اسـتان      اکنون تقریبا هیچ سندي در دست متولیان مسئوال        فرهنگی هم 

هـاي فرهنـگ در آن بـه طـور سیـستمی و       ، اجـزا، عناصـر و شـاخص   هـا  هندارد که همه ابعاد، مؤلفـ     

 ی وآن مباحـث فرهنگـی را رصـد، ارزیـاب    براسـاس  ارگانیک یکجا تدوین شـده باشـد، تـا بتواننـد           

تبیـین ابعـاد الگـوي بـرآورد         شناسـایی و  « هـدف محقـق      ،براسـاس مطالـب فـوق     . کنندریزي    برنامه

بـراي  « :طور بیان کـرد     توان این    تعیین شد و سؤال اساسی تحقیق را می        »اطالعات راهبردي فرهنگی  

 ]چه نـوع [ ،ریزي براي هدایت و راهبري فرهنگی کشور برنامه تعیین تحوالت و تغییرات فرهنگی و  

 کالن الگوي برآورد اطالعات يها  و شاخص ها  هالگوي برآورد اطالعات فرهنگی نیاز است؟ مؤلف      

   ؟ندا راهبردي فرهنگ اجتماعی کدام

  

  سؤاالت تحقیق

  الگوي برآورد اطالعات راهبردي فرهنگ اجتماعی کدام است؟. 1

   اعی کدام است؟ کالن الگوي برآورد اطالعات راهبردي فرهنگ اجتميها  شاخص وها همؤلف. 2

  روابط حاکم بر الگوي برآورد اطالعات راهبردي فرهنگی و فرهنگ اجتماعی کدام است؟. 3

  

 اهداف تحقیق

 فرهنــگ  مبتنــی بــرشناســایی، تعیــین و ارائــه مــدل و الگــوي بــرآورد اطالعــات راهبــردي .1

  ؛اجتماعی

دي فرهنـگ  هاي مـدل بـرآورد اطالعـات راهبـر          و شاخص  ها  هتعیین ابعاد، مؤلف   شناسایی و  .2

  ؛اجتماعی

هاي الگوي برآورد اطالعات راهبردي   و شاخصها هتعیین روابط بین ابعاد، مؤلف شناسایی و .3

  .سطح کالن فرهنگی و فرهنگ اجتماعی در
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  شناسی تحقیق روش

پیمایشـی از  -روش پژوهشـی توصـیفیبرحسب هـدف، کـاربردي و براساس پژوهش حاضر 

 فرهنگی کشور در تهران در نظر مسئوالن، نخبگان و استادانظر ن جامعه مورد. نـوع همبستگی است

بـه   محـدود اســت،   ي  هـا   هبـا توجـه بـه اینکـه جامعه مورد بررسی از جمله جامعـ          . گرفته شده است  

مـورد نیـاز بــا اســتفاده از روش     ي  هـا   هداد گیــري،  منظور افزایش اثربخشی و تسـهیل امــر نمونــه        

 لیکـرت اي    هرتبـ  5ساخته در قالـب مقیـاس       فاده از یـک پرسشـنامه محقق    شمار هدفمند بـا اسـت    تمام

  اسـتادان  ، و مـسئوالن  خبرگـان،    در اختیـار  تنظـیم شـده و      ) کـامالً مخـالف  = 5کامالً موافق تـا    = 1(

ـی یـ ی پرسـشنامه، دو نــوع روایــی منطقـی و روا    یـ  به منظور سنجش روا. است قرار گرفته فرهنگی  

 ، روایـی محتـوا، اعتبـار ظــاهري و اعتبــار عــاملی       زمینه در ایـن    . است شـدهنظـر گرفتـه    سـازه در 

 آزمــون اعتبــار عـاملی پرسـشنامه بــا کمــک تحلیــل عــاملی          .بررســی شــدند    )تحلیـل عـاملی (

  .افـزار پـی ال اس انجـام گرفتـه است تأییـدي و بـا استفاده از نرم

  

  مبانی نظري

  تعریف مفاهیم

  الگو. 1

 ایـ  الگـو  گفت توان  می الگو از ساده یفیتعر در .است رفته کار  به يمتعدد یمعان در واژه نیا

. )65: 1386،  سورین، ورنر و تانکارد، جیمز    (است   یواقع جهان از شده ساده و ينظر شینما مدل،

 برداشـته  آن از يا  نـسخه  ایـ  شـود  یمـ  يرویـ پ و گرفتـه  الهـام  آن از که است يا  نمونه و طرح مدل،

 یمفهـوم    بـه  1871 سـال  از حـداقل  شناسان،  انسان را الگو اصطالح .)44: 1379روشه،    گی( شود یم

 به توجه در گاه الگو، از ،مبنا نیهم بر .دارد ادامه تاکنون آزاد کاربرد نیا .اند  برده کار  به چندجانبه

 اسـت  شـده  ادی ها  فرهنگ اصول به توجه در گاه و يرفتار و یآرمان يالگوها ،يرفتار يها  تیفیک

  .)91: 1376، گولد، جولیوس و همکاران(

  

  اطالعات راهبردي. 2

اي   یافتـه و تفـسیرشده     شده، ترکیب   اطالعات تجزیه و تحلیل    ،یافته راهبردي  اطالعات پرورش 
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نیـاز   هاي مربوط به آنـان، مـورد        هاي امنیت ملی و طرح      که براي توسعه و پیشرفت مقاصد، سیاست      

نیـاز بـراي    شـده و تفـسیرشده مـورد    شـده، ادغـام    اطالعات خام ارزیابی .)474: 1370کالینز،  (است  

: 1372چگینـی،   (هـا  هها و برنام ها و طرح ها، استراتژي تعیین و انتخاب اهداف ـ امنیت ملی، سیاست 

251.(  

شـده، مـورد تجزیـه و تحلیـل قرارگرفتـه،         شـده، پـرورش یافتـه، ترکیـب        آوري  محصول جمع 

 اي از مجموعه اخبار در دسترس با توجه به مناطق یـا کـشورهاي خـارجی             افتهشده و تفسیری   ارزیابی

  ).177: 1384علمایی، (

  

  فرهنگ. 3

هـا، هنرهـا، افکـار، اعتقـادات،          اي از علـوم، دانـش        مجموعه پیچیـده   :فرهنگ عبارت است از   

یک انسان  و عاداتی که ها هموختآ تمامها و به طور خالصه  قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت

تایلور (کند  میبه عنوان عضو جامعه اخذ      
1

 و مفروضـات  هـا  ارزش مصنوعات و ابـداعات،   .)1871،  

  .)1987، ادگار شاین(اساسی 

  

  پیشینه و سوابق تحقیق

  

  ردیف  سال/محقق/عنوان  هدف تحقیق

شناخت وضعیت عمـومی    ،  هاي جامعه ایران    سنحش نگرش 

از وجــوه هــا و رفتارهـاي جامعــه، شـناخت وســیعی    نگـرش 

 160به عنـوان بخـشی از مـاده          مختلف اجتماعی و فرهنگی   

قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              

گیـــري تحـــوالت فرهنگـــی و  کـــشور بـــا هـــدف انـــدازه

تــا ) دوســاله(ي مــنظم هــا ههــاي اجتمــاعی در فاصــل نگــرش

اري ذگـ  ریزي و سیاست  ي آن، امکان برنامه   ها  هبراساس یافت 

  . دشو علمی فراهم

ایرانیـان، وزارت   هـاي  نگـرش   وهـا  ارزش

 و در  1379اسـالمی سـال      ارشاد فرهنگ و 

مـوج دوم   .  نتایج آن منتشر شـد     1380سال  

در ) نـه اسـتانی  (این پیمایش با نمونـه ملـی        

 گـزارش کـل کـشور در یـک          1382سال  

  .مجلد

1 

 
1- E. B. Taylor  
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  ردیف  سال/محقق/عنوان  هدف تحقیق

 نتایج اعتبار و ییپایا میزان شناخت تحقیق این اصلی هدف

 هـاي ایرانیـان   نگـرش   وهـا  ارزشملّـی   ي پیمایشها هیافت و

 دوسـاالنه  صورته ب کشور استانی مراکز همه در که است

  . شود اجرا می

 اعتبـار  و پایـایی  میـزان  شناخت و بررسی

 هـاي  نگـرش   وهـا  ارزش ،تحقیقـات ملـی  

 انقـالب  عـالی  شـوراي   دبیرخانـه ،ایرانیان

 السادات و نقیب مجري سیدرضا فرهنگی

  .کاشانی مجید

2 

ــه صــورت دقیــق   ارزیــابی برنامــه، جمــع آوري اطالعــات ب

ي یک برنامـه بـه منظـور        ها  هدرباره یک برنامه یا برخی جنب     

  سازي  تصمیم

ــات     ــرآورد اطالع ــدل ب ــی م ــانی طراح مب

مفهــوم، ابعــاد، (فرهنگــی در ســطح خــرد 

  و  عبـاس طلـوعی    ،)هـا    و شـاخص   ها  همؤلف

ریه علوم سیاسی راهبرد     نش ،جعفر رحمانی 

ــاییز  ــا 317صــفحه ، 45شــماره (، 1386پ  ت

329(.  

3 

) مفهـومی، فراینـدي  (مـدل   ارایـه یـک   و تبیـین  و طراحـی 

 از کـشور، کـه   ي فرهنگیها هدستگا براي کنترل راهبردي

 فعالیـت  اثـربخش کـردن   منظـور  بـه  بتـوان  مدل این طریق

فاصـله   و داد افـزایش  شایـستگی آنهـا را   ، قابلیتها هدستگا

 و را شناسـایی  مطلـوب  و وضـعیت موجـود   بـین  احتمـالی 

  دکر تعدیل

براي کنتـرل راهبـردي    بومی مدل طراحی

 علـی  دکتـر  ،کـشور  ي فرهنگیها هدستگا

 ،تـوالیی  اهللا روح و اصفهانی بخش نجات

 انسانی منابع هاي مدیریت پژوهش فصلنامه

 148  شـماره ،)ع(حسین امام جامع دانشگاه

  .1387 اول، سال

4 

  

  چارچوب نظري

حـل بـسیاري از      نگر و اقتـضایی راه      نگر، جامع   مدیریت راهبردي با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده       

میزان درکـی اسـت     براساس  ي مدیریت راهبردي    ها  هپای. هاي فرهنگی امروزي است     مسائل سازمان 

کنندگان،  تولیدات فرهنگی، توزیع   کنندگان محصوالت و    هاي رقیب، عرضه    که مدیران از فرهنگ   

. هـستند کنندگان موفقیت در دنیاي امـروز       این عوامل تعیین   . و اهداف آنها دارند    ها  هها، رسان   دولت

توانند از آن بهره  ها براي حصول موفقیت در آینده می ین ابزاري که سازمانتر مهم یکی از  ،بنابراین

» دي فرهنـگ اجتمـاعی  وي بـرآورد اطالعـات راهبـر   الگـ «از گیرند، اطالعات دقیق، کامل و جامع       

 فرهنگـی  ، نه عملیاتی و تـاکتیکی   ،این تعریف به نوعی قلمرو تحقیق را سطح راهبردي        . خواهد بود 
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 هـا و    تهدیـدات در محـیط بیرونـی و قـوت          ها و   محقق را در چارچوب فرصت     کار،  دهکرمشخص  

  .کند میو روي سازه فرهنگ اجتماعی متمرکز کشور هاي عمده در داخل  ضعف

  

  ات راهبردياطالع. 1

 محقـق  ،هـاي اصـلی تحقیـق اسـت     در محور دوم یعنی اطالعات راهبردي کـه یکـی از متغیـر    

منبـع  « جریان و نظام اطالعـاتی را شـامل یـک    ،براساس نظریه اطالعات شانون ـ ویور که اطالعات 

؛ دکنـ   مـی هاي ممکن انتخاب       مورد نظر را از بین مجموعه پیام       »پیام« که   در نظر گرفته است   » اطالع

 بـراي   »کانـال « و آن عالمـت را از طریـق یـک            کنـد   مـی تبـدیل    »عالمت« پیام را به     »فرستنده«یک  

هـاي    بیرونی مـدل   شناسی داخلی و    توجه به بخش محیط    اینها محقق با   عالوه بر . فرستد   می »گیرنده«

نـد  توان  کـه مـی  -هـاي فرهنگـی   و شاخص ها همؤلف تأکید پژوهش را استخراج ابعاد، ،تدوین راهبرد 

 ،بنـابراین  .)1386 ، ن رهادوسـت .ب ( قرار داده است   -کنندمحتواي پیام را با دقت و صحت تعیین         

دارتـرِ مـورد      هاي دامنـه    بینی  تر و پیش    با توجه به هدف اطالعات راهبردي که ارائه تصویري بزرگ         

قلمـرو  ، و بـه منظـور تحدیـد         اسـت تـی شـان     آي  ها  هنیاز مقامات رده باالي کشور براي تنظیم برنام       

اطالعــات «: یــما هگونــه تعریــف کــرد تحقیــق اطالعــات راهبــردي فرهنگــی را از زبــان کــالینز ایــن

 کـه بـراي    اسـت اي یافتـه و تفـسیرشده   شده، ترکیب یافته راهبردي اطالعات تجزیه و تحلیل    پرورش

ر از نظهمچنین . نیاز است هاي ملی، مورد    هاي امنیت ملی و طرح      توسعه و پیشرفت مقاصد، سیاست    

نیـاز بـراي     شده مـورد  شـده و تفـسیر      شده، ادغـام   اطالعات خام ارزیابی   اطالعات راهبردي،    چگینی

 تعریـف شـده اسـت    -هـا  هها و برنامـ   طرحراهبرد،ها،  تعیین و انتخاب اهداف ـ امنیت ملی، سیاست 

و  هـا   همؤلفـ در مدل و الگوي برآورد اطالعـات راهبـردي فرهنگـی ابعـاد،              . )251: 1372چگینی،  (

بـرداري قـرار    ریزي کـشور بتوانـد مـورد بهـره        تا نظام طرح  شوند    میاین مبنا استخراج     برها    اخصش

  .گیرد

  

  فرهنگ. 2

 براسـاس   ،تفسیر واژه فرهنگ که بیشترین سهم را در مبانی نظـري تحقیـق داشـت               تبیین و  در

لی به  و، اگرچه عنصري جوهري واقعیت فرهنگ معنی و معرفت است ،نظران بیشتر صاحب  دیدگاه

وقتـی بـه    . شناختی، فرهنگ را به معنا تقلیل داد       توان در چارچوب مطالعه جامعه      دالیل مختلف نمی  
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 به ایـن  ،کنیم ي فرهنگ از سوي دیگر نگاه میها  ه و معانی و نظری    سو،هاي فرهنگی از یک       واقعیت

اورها، عقاید  ب-1 :ه عبارتند از ک ده است شتشکیل  رسیم که فرهنگ از چهار مؤلفه اصلی          نتیجه می 

  . نمادها-4 ؛ هنجارها-3 ؛ها ارزش -2 ؛وآگاهی

هاي نظام سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی        ، هنجارها و اعتقادات یک ملّت زیربنا و قالب        ها  ارزش

  . ي فرهنگی متمایز ساخته استها نظامو خانوادگی آنان را شکل داده و از سایر 

 بعـضی از ایـن      .اسـت  تعریف   160وز از   از فرهنگ تعاریف متعددي ارایه شده است که متجا        

: 1358همـایون،  (دهنـد   تعاریف مفهوم عام و برخی دیگر مفهوم خاصی از این واژه را به دست می           

22.(  
  

  فرهنگ اجتماعی. 3

 را 1پارچگی بندي جامعه توسط پارسونز، فرهنگ و نظام اجتماعی وظیفه یک    با توجه به سطح   

هنجارهـاي   و ها ارزشاید حداقل یگانگی و وحدت درمورد یک نظام اجتماعی ب   در. به عهده دارد  

 یجامعه پویا همیشه بیدار است و از همه ابعاد زندگی خود آگـاه      زیرا   ،اجتماعی وجود داشته باشد   

آیـد کـه     میاز خارج چه  چه باید بشود و،گذرد  میداند که در داخل چه میاي  ه چنین جامع .دارد

این مفهوم با تمرکز  . بخشد  این بعد به جامعه و نظام ثبات می        .)318-317 :جوادي آملی (نباید بیاید   

ي انـسجام اجتمـاعی و هویـت    وجـو   جـست  در   ،ي فردي و اجتمـاعی حـاکم      ها  ارزشبر روي تغییر    

مشارکت اجتمـاعی،   « و متغیرهاي اصلی فرهنگ اجتماعی را        ها  همؤلفدر این پژوهش    . جمعی است 

خـاص  هـاي     دهند کـه هرکـدام داراي شـاخص         می شکیل ت »اعتماد ملی و نشاط و روحیه اجتماعی      

  .باشند  میخود

شده بـه طـور جداگانـه و در سـه الیـه اعتقـادي،                شناساییي  ها  همؤلفهر یک از    هاي    شاخص

   پیمـایش و براسـاس نظـر جامعـه آمـاري،      دادنپـس از انجـام  . ده اسـت شارزشی و رفتاري احصاء   

 شـاخص در الیـه رفتارهـا و نمادهـا         19زشی و    شاخص در الیه ار    15 شاخص در الیه اعتقادي،      14

فرهنـگ اجتمـاعی بـه اختـصار        ي  ها  همؤلفدر این بخش به هر یک از        .  قرار گرفته است   تأییدمورد  

  .کنیم میاشاره 

 
1- Integration 
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  مشارکت اجتماعی . 4

خداوند متعال در قرآن کریم     .  برخوردار است  یدر اسالم مشارکت اجتماعی از اهمیت بسزای      

   :)2  آیـه ،سـوره مائـده  (» علَـی الْـإِثْمِ و الْعـدوان    و ال تَعاونُوا     و التَّقْوي ونُوا علَی الْبِرِّ    و تَعا « :فرماید  می

در راه گناه و تعـدي همکـاري   ) هرگز(و ! در راه نیکی و پرهیزگاري با هم تعاون کنید     ) همواره(و  

  .دنکنی

 ، نظر گرفتن مناسبات شخصیاگر این اصل در اجتماعات اسالمی زنده شود و مردم بدون در          

 همکاري کنند و از     ،دارند  نژادي و خویشاوندي با کسانی که در کارهاي مثبت و سازنده گام برمی            

، بسیاري کننداي که باشند، خودداري  همکاري کردن با افراد ستمگر و متعدي در هر گروه و طبقه      

از نگــاه ). 253: 1373 ،4ر، ج مکــارم شــیرازي، ناصــ(یابــد  هــاي اجتمــاعی ســامان مــی از نابــسامانی

امر توسعه اجتماعی یکـی از ابعـاد اصـلی پروسـه توسـعه در راسـتاي دسـتیابی بـه                      درکالنتري نیز،   

 کیفیت  يپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقا         عدالت اجتماعی، ایجاد یک   

  ).211:1377کالنتري،  (باشد ها می انسان

  

 اعتماد ملی. 5

در روابـط میـان   . اي عام و ساري در همـه ابعـاد حیـات فـردي و جمعـی ماسـت              پدیدهاعتماد  

سـامعی،  (دهـد   ها، چه فردي چه جمعی، اعتماد بخش مهمی از آن را به خـود اختـصاص مـی               انسان

 با اعتماد است کـه  ، و در بلوغکند  میاي که نوزاد با آن دنیاي جدید را تجربه             به گونه  ؛)12: 1378

ي او هـا  ه با اعتماد به خدا و وعد،خورد و باالتر از آن      اجتماعی و سیاسی رقم می     ،يحیات بین فراد  

مثابـه  ه اعتمـاد بـ   .خـورد  هـا رقـم مـی    و پیامبران اسـت کـه حیـات معنـوي و زنـدگی جاویـد انـسان        

ناپـذیر بـراي پیونـد دادن       نیرویی شگرف و پایـان     ،ین مؤلفه سرمایه اجتماعی   تر  مهمارزشمندترین و   

 و مردم، مردم و نهادهاي حکومتی ـ آن هم پیوندي مستمر، مستحکم، بادوام و مطمئن حکومتبین 

عمـومی   امروزه یکی از مشخصات جامعه مدنی اعتماد متقابل بین مـردم و دولـت و اعتمـاد                   .ـ دارد 

 اعتماد میان خود را دارند و آن را تقویـت           افزایشطی زمان، توانایی    مردم و حکومتی که     . باالست

  .توانند کلید امنیت را در دست داشته باشند ، میکنند می
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  هاي فرهنگی مشارکت اجتماعی شاخص

  رفتاري  ارزشی  اعتقادي

مــشارکت ضــامن بقــاي    .1

  جامعه

مــشارکت اجتمــاعی بـــه    .2

   عمل صالحمثابه 

مشارکت و ارتقاء توسـعه      .3

 فرهنگی

هـا    عضویت در مجامع، انجمن    .4

ي اجتماعی به عنوان    ها  هو گرو 

  .یک ارزش اجتماعی

هـاي    ارزشی دانستن همکـاري    .5

  اجتماعی 

  مشارکت در امور خیر .6

قائل به همکاري براي افزایش       .7

 جامعه

ــه   .8 ــسبت ب بــی تفــاوت نبــودن ن

ــود و   ــت خـــــــ سرنوشـــــــ

هاي   کنش درپذیري    مسئولیت

 اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 

ــت  .9 ــشارکت درفعالی ــاي  م ه

  ملی و محلی

ــرکت . 10 ــات در ش   وانتخاب

 ها راهپیمایی

ي اجتمـاعی   هـا   هایجاد شبک  . 11

کارآمد کمک بـه وحـدت      

ــه و   ــسجام، روحیــــ و انــــ

 ...دلبستگی ملی و

ــه . 12 ــردم  رابط ــا م ــب ب  ،مناس

خدمت رسان بـه   هاي تأهی

  جامعه

  

 صورت  ااي عالی انقالب فرهنگی و نتایج تحقیقات مرتبط ب        هاي فرهنگی اجتماعی شور     برگرفته از شاخص  (

  )محقق ساخته

 

 ، اعتماد به خـدا و پیـامبران او   و از   این پدیده بهره گرفته شده     برکاتدر همۀ آثار دینی نیز از       

الـسالم، و   که مغز عبادت و سالح انبیـاء، علـیهم  ( و رحمت او و نیز اعتماد در دعا     ها  هاعتماد به وعد  

، فراسـوي   روح تـشنه   چـارلز هنـدي، نویـسنده کتـاب          .سـخن بـه میـان آمـده اسـت         ) تمؤمنان اسـ  

یی ها  ه، نهادها و گرو   ها  هگیري مجموع   ي معنا در جهان مدرن براي شکل      وجو  جستداري و     سرمایه

نیاز اعتماد متقابل سخن بـه میـان      که زیربناي ساختاري یک شهر با مفهوم مدرن آن هستند، از پیش           

بـه عنـوان   (و دولـت  ) ي گـروه و جامعـه     به عنوان اعضا  ( اعتماد متقابل میان مردم      آورد و درباره    می

اي   اعتماد ماننـد واژه خـوب مـادري، واژه        : نویسد  می)کنندگان جامعه   دارندگان ابزار قدرت و اداره    

تواند با آن مخـالف باشـد و پـر از حـرارت و احـساس اسـت، امـا در عمـل          است که هیچکس نمی   

ایجاد همبستگی سـخن بـه    وي سپس از هفت اصل مهم براي جلب اعتماد و    . است مشکل و دشوار  

   :آورد میان می

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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اعتماد کور نیست و به وضوح براي هر انـسانی قابـل تـشخیص اسـت کـه بـه چـه کـسی                  .1

  .توان اعتماد کرد یا خیر می

این مرزهـا را اهـداف مـشترك اعـضاي گـروه تـشکیل             . اعتماد به مرزهایی نیازمند است     .2

  .دنده می

زم بــراي دوام؛ تـوان تغییــر یــافتن و   شـرط ال . اعتمـاد بــه فراگیـري مــداوم نیازمنـد اســت    .3

  .شدن است  پذیري و نو انعطاف

اعتماد مانند شیشه است، چون شکسته شود دیگر مانند گذشـته قابـل             . اعتماد خشن است   .4

  .احیا و استفاده نیست

شـود،     بـه پـایین دیکتـه مـی         االهیچ گروهی که اقـداماتش از بـ       . اعتماد به اتحاد نیاز دارد     .5

  .تواند به همگرایی و اتحاد کامل برسد نمی

ها همیشه بایـد بیـشتر در جهـت آشـنایی و           قات  مراودات و مال  . اعتماد به ارتباط نیاز دارد     .6

هاست که اعتمـادبرانگیز      این دوستی    زیرا   ؛دوستی میان اعضا باشد تا موضوع مورد بحث       

  . است

یی که تمایل دارند از سوي اعضاي خود مـورد توجـه و             ها  هروگ. اعتماد باید کسب شود    .7

  .اعتماد قرار گیرند، در ابتدا باید نشان دهند که خود قابل اعتماد هستند

این هفت اصل در یک گروه یا انجمن یـا نهـاد، بـه مثابـه بخـشی از سیـستم اداري یـک                همه  

ایـن      ،شـود و در نهایـت       فتـه مـی    گ »فرهنـگ اعتمـاد   «ایجادکننده فرهنگی است کـه بـه آن           جامعه،  

براسـاس  شـهروندي کـه     . تواند یک شهري را به شـهروند تبـدیل کنـد            فرهنگ اعتماد است که می    

بیند؛ کنش و واکنشی   و مقابل می  مؤثراعتماد، خود را نسبت به جامعه و دولت در کنش و واکنش             

  .)1383، چالز هندي(گیري یک شهر در مفهوم مدرن و مدنی آن است  که مبناي شکل

 

 نشاط اجتماعی. 6

گسترش شهرنشینی، دسترسی   )الح مدرن طزندگی به اص  ( هاي جامعه امروزي    یکی از ویژگی  

هاي متعدد بر افراد، تعامل فرهنگی باال و مستعد         ي فراوان، تحمیل استرس   ها  هبیشتر به فناوري، مشغل   

ش اختالالت روانی   شدن جهت تضعیف هویت فرهنگی،کاهش ارتباطات عاطفی میان مردم، افزای         

 افـزایش پویـایی     و ریـزي مناسـب    برنامـه هـا     هین دغدغـ  تر  مهماي، یکی از     در چنین جامعه  . است...و
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ي هـا  ه یکـی از گمـشد  زیـرا  ؛مهم در سبک زندگی مردم استاي  هاجتماعی و روانی به عنوان مؤلف    

ط در عملکـرد افـراد   اي، نشاط و شادابی اجتماعی بوده و بدون تردید این نشا           مردم در چنین جامعه   

  .استتأثیرگذار در جامعه 

  فرهنگی اعتماد ملیهاي  شاخص

  رفتاري  ارزشی  اعتقادي

ــاد    .1 ــت اعتمـ ــه اهمیـ ــاد بـ اعتقـ

   مسئوالنفردي، اجتماعی،  میان

اعتقاد به همیاري و همکاري،      .2

  تعاون، صداقت

هــا  محتــرم شــمردن پیمــان   .3

  ها میثاق

اصــل وفــاي بــه عهــد و اداي  .4

  امانت

  ی اجتماعیانسجام وهمبستگ .1

دسترسی بـه اطالعـات و میـزان         .2

ــطح   ــومی در سـ ــاهی عمـ آگـ

 جامعه 

پذیري نـسبت بـه تنـوع و          تحمل .3

 تکثر در چارچوب اصول

احــساس وفــاداري بــه کــشور و  .4

 جامعه

رفتار متقابل قابل قبول و توأم بـا      .5

 جامعه فضایل اخالقی در

 

ــق    .1 ــی از طریــ ــاد آفرینــ اعتمــ

 رسانی  اطالع

ــد  .2 ــا  توســعه و گــسترش پیون  وه

 ي اجتماعی ها هکشب

 بزرگـان  و والـدین  بـه  احتـرام  .3

 خانواده

ي هـا  ارزش از جوانـان  پیـروي  .4

  اخالقی

احـساس امنیـت     وجود اعتماد و   .5

 در عموم مردم

 رازداري و حفظ اسرار مردم  .6

هاي فرهنگی اجتماعی شوراي عالی انقالب فرهنگی و نتایج تحقیقات مرتبط به صورت       برگرفته از شاخص  (

  )ساخته محقق

 
شناختی دو روي یـک سـکه تـصور شـده و الزمـه یـک        ي و غم به عنوان دو پدیده روان  شاد

روانـی   -زندگی سالم بوده و گاهی سبقت یکـی بـر دیگـري، در وضـعیت تعـادلی سیـستم روحـی       

دین اسالم هم بارها    ).  با نشاط و امیدوار است     اي   جامعه ،جامعه پویا و مترقی   (کرد    میاختالل ایجاد   

از دید اسالم زندگی بانشاط، نعمت و رحمت خداست و زنـدگی تـوأم بـا    .  استدهکربه آن اشاره  

 ،شادي باعث نشاط و امیـد زیرا گریه و زاري و ناله و افسردگی، خالف رحمت و نعمت خداست،         

 زدودن انـدوه از دل افـراد         بـه  اسـالم همـواره   . شـود  یأس و ناامیدي     ،و غم و اندوه باعث افسردگی     

هاي درونی و بیرونـی، ارگـانیزم    محركبر اثر دي نوعی هیجان است که    شا .کند  میمؤمن سفارش   

که از تمایل تداومی اي  ه، به گوندهد میرا درجهت انبساط عضالنی، انبساط و بهجت روحی سوق 
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). استبرعکس اندوه که تمایل انسان به عدم تداوم آن         ( براي ادامه چنین احساسی برخوردار است     

شـناختی و     روان –ولوژیـک   یقعیت اجتماعی دیگر، یک بعـد فراگیـر فیز        شادي و نشاط مانند هر وا     

فردي  هاي درون پذیري شادي و نشاط از ویژگیتأثیربه این معنا، با وجود    . یک بعد اجتماعی دارند   

 فرهنگی ،ها، متأثر از اوضاع و شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادي      و روانی مشترك بین همه انسان     

نظـران معتقدنـد کـه شـادي و نـشاط یـک مهـارت         برخـی از صـاحب    . باشـند    می  نیز فردي برون... و

اجتماعی بوده و بیشتر یادگرفتنی هستند و نوع شـادي کـردن بـه یـادگیري و متغیرهـاي محیطـی و                      

 مـسائل  : جامعه ایران بـه لحـاظ مواجـه شـدن بـا تحـوالت سـاختاري هماننـد          .فرهنگی بستگی دارد  

نین گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و در آسـتانه ورود بـه               اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و همچ     

هـاي اجتمـاعی اسـت     ي مختلفی درحوزه امنیت و آسیب     ها  ه شاهد بروز پدید   فناوري،عرصه دنیاي   

   .قرار داده استتأثیر که این موضوع نشاط و شادي جامعه ایران را بیشتر از گذشته تحت 

مطالعات . شود ت خاطر او از زندگی مربوط می    احساس نشاط به احساسات مثبت فرد و رضای       

عوامـل شخـصیتی    دهد که نشاط، عواطف مثبت، تعادل عاطفی و رضایت خاطر شده نشان می  انجام

 شادي و نشاط، ماده اولیـه تغییـر، تحـول و تکامـل حیـات                .دارندبا هم   هستند که همبستگی باالیی     

تـر    ید، بهتر؛ اشتغال، بیشتر و اقتصاد، سـالم        جامعه خوشحال و خرسند، تول     در. هاست  اجتماعی انسان 

 و رغبـت تحـصیلی و       یابـد   می طالق کاهش     و هاي خانوادگی   در محیط شاد، نابسامانی   . خواهد بود 

  .شود دل به کار دادن بیشتر می

نشان داده ها  بررسی. متقابل شادي و نشاط اجتماعی بر یکدیگر است       تأثیر  نکته اساسی درك    

آفـرین بـراي فـرد بـسیار      بخـش و نـشاط   اعی به عنوان یک محرك شادياست که سهم نشاط اجتم    

هاي مثبت فردي توجه  در صورتی که به بحث نشاط اجتماعی و شادي.  از شادي فردي استتر مهم

ي هـا  روش، شـاهد بـروز آن از طریـق انـواع         )خـصوص در نـسل جـوان      بـه   (کافی صورت نپـذیرد     

هـاي    ا نمودیـابی در قالـب انـواع انحرافـات و آسـیب            یـ ) گریزي شکنی و قانون   قانون(هنجارشکنانه  

 افرادي که از ظرفیت شادمانی .)1386ي شرفی، ها هبرداشت از نوشتبراساس (اجتماعی خواهیم بود 

افـسردگی، سـرخوردگی و روزمرگـی بـا         . شـوند   بسیاري برخوردارند، کمتر دچـار افـسردگی مـی        

   .کمبود شادي رابطه مستقیم دارد
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  نشاط اجتماعیي ها  شاخص-1 جدول

  رفتاري  ارزشی  اعتقادي

ــشاط   .1 ــاق دادن نــــ انطبــــ

ــام    ــا احکــ ــاعی بــ اجتمــ

  اسالمی؛

اعتقـــاد بـــه نقـــش نـــشاط  .2

  ؛اجتماعی در تعالی بشر

ــدواري .3 ــردي و امیــــ  فــــ

  ؛اجتماعی

توجه الزم به نشاط جمعـی       .4

ــوان یــک ضــرورت   ــه عن ب

 ؛اجتماعی

ــسجام    .1 ــدت و ان ــت وح تقوی

  اجتماعی؛

ــه    .2 ــی ب ــشاط جمع ــذیرفتن ن پ

رورت عنــــوان یــــک ضــــ  

  ؛اجتماعی

ــومی    .3 ــضاي عم ــازي ف شادس

 ؛جامعه

ــه در    .4 ــشاط آگاهان ــت ن تقوی

 ؛جامعه

ســـرزندگی عمـــومی در ارتباطـــات  .1

  ؛اجتماعی

تــرویج نــشاط رفتــاري در روابــط     .2

  ؛اجتماعی

 ؛خانواده افراد بین معاشرت حسن .3

مشارکت بخشی به عمـوم جامعـه در      .4

  ؛حل مسائل

 ؛تقویت شادي آگاهانه در جامعه .5

 عی براي مردم؛ت اجتمااتأمین خدم .6

 اجتماعی شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و نتـایج تحقیقـات مـرتبط بـه                   -هاي فرهنگی   برگرفته از شاخص  (

  )ساخته صورت محقق

  

 هویـت، تهـاجم فرهنگـی،    :چـون همهاي فرهنگی نیز به مقوالتی   و شاخصها  هدر بخش مؤلف  

 ، شــدن ایــن مقالــهبــراي پرهیــز از طــوالنی. اي شــده اســت  خــردورزي توجــه ویــژه وجنــگ نــرم

  .فرهنگ بنیادي در مقاله دیگري عرضه خواهد شدهاي  شاخص

  

 مدل مفهومی 

، در )اقتـصادي،سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی    (از ابعاد چهار گانه فرهنگ راهبردي در جامعه         

یـک نظـام    در.  بعد فرهنگ اجتماعی مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت              این پژوهش صرفاً  

هنجارهاي اجتماعی وجـود داشـته    و ها ارزشمورد  وحدت در  یگانگی وکم، دستاجتماعی باید 

ي فـردي و    هـا   ارزشایـن مفهـوم بـا تمرکـز بـر روي تغییـر              . بخـشد   این بعد به نظام ثبات مـی      . باشد

ي انسجام اجتماعی و هویت جمعی است کـه البتـه سـنجش میـزان               وجو  جست در   ،اجتماعی حاکم 

 مـشارکت اجتمـاعی، اعتمـاد ملـی،     زمینـه، در این . اي نیست   دهدستیابی به این هدف کار چندان سا      

  زدایـی، شـهروندمحوري، امنیـت فـردي و          سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، توانمندسازي، تبعیض     
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 مدل مفهومی تحقیق

 فرهنگ اقتصادي فرهنگ راهبردي

 فرهنگ بنیادي

 فرهنگ سیاسی

 فرهنگ اجتماعی

اجتماعیمشارکت   جتماعینشاط ا اعتماد اجتماعی 

 هاي اعتقادي شاخص

 کاراعتقاد به اهمیت  -

 اعتماد اجتماعی  -

 اعتقاد به همیاري و همکاري -

 قاد به پایبندي به عهد اعت -

 تقید به اداي امانت -

 هاي ارزشی شاخص

 همبستگی اجتماعی انسجام و -

 دانایی و آگاهی عمومی  -

 پذیري  تحمل -

 احساس وفاداري  -

 جامعه فضایل اخالقی در -

 اصل نفی غدر و تجاوز

و ممنوعیـت  » مـساوات «اصـل   -

 استثمار

 هاي رفتاري شاخص

ــق  - ــادآفرینی از طریـــ اعتمـــ

 قرسانی دقی اطالع

 ها وتوســعه و گــسترش پیونــد -

 هاي اجتماعی  شبکه

ــدین و بزرگــان  - ــه وال احتــرام ب

 خانواده

احساس امنیـت   وجود اعتماد و  -

 در عموم مردم

 رازداري و حفظ اسرار مردم  -

 احترام متقابل در رفتار مردم -

 رفتاريهاي  شاخص

انطباق تعامالت اجتماعی با احکـام    -

 اسالمی

 اعتقــاد بــه نقــش جامعــه ســالم و -

 تعالی بشرنشاط اجتماعی در 

 امیدواري فردي واجتماعی  -

شادي جامعه در گرو حـل مـسایل         -

 مهم و اساسی زندگی است

 هاي ارزشی شاخص

 تقویت وحدت و انسجام اجتماعی؛ -

احساس امنیت و ارزشمند دانستن      -

 زندگی

توجه و دقت در شادسـازي فـضاي      -

 هاي عمومی، شهري و عرصه

ــه در  - تقویــت بحــث شــادي آگاهان

 جامعه

 اريهاي رفت شاخص

حضور پر نشاط و مناسب نهادهـا و    -

 اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی

 هنجارمندي در روابط اجتماعی  -

 حسن معاشرت بین افراد خانواده -

 انجام وظایف همراه با نشاط -

ــاعی و  - ــدلی اجتمـــــ همـــــ

 رسانی  خدمت

 ارزشیهاي  شاخص

 تضمین اجتماعی -

 .احسانو  عمل صالح -

 عدم مشارکت در ناصواب -

 هاي ارزشی شاخص

 عضویت در مجامع ارزشی  -

هـــاي  فعالیـــت در همکـــاري  -

 اجتماعی 

 عدم همکاري در اهداف باطل  -

ــی - ــه   ب ــسبت ب ــودن ن ــاوت نب تف

 سرنوشت خـود و مـسئولیت در      

هاي اجتماعی، اقتصادي و     کنش

 سیاسی 

 هاي رفتاري شاخص

هاي ملـی و     فعالیت مشارکت در  -

 محلی

ــات  - ــرکت در انتخابــــ   وشــــ

 ها راهپیمایی

 در نهادهاي اجتماعیمشارکت  -

ــاعی  ایجــاد شــبکه - ــاي اجتم ه

 کمـک بـه وحـدت و         و کارآمد

ــستگی   ــه و دلب ــسجام، روحی ان

 ...ملی و

ــا   - ــردم بـ ــب مـ ــه مناسـ رابطـ

ــأت ــذهبی   هیــ ــاي مــ  وهــ

 نهاد  هاي مردم سازمان
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هاي فرهنگ اجتماعی بودنـد کـه          از جمله شاخص   ،جمعی، عدالت اجتماعی و فقرزدایی مشارکتی     

 بـه بررسـی     ،بـر ایـن اسـاس     . نهایی شدند ها    و شاخص  ها  همؤلف ،شده س از بررسی و پیمایش انجام     پ

 نشاط اجتماعی، اعتماد ملی و مشارکت اجتماعی پرداخته شـده   :فرهنگ اجتماعی شامل  ي  ها  همؤلف

هـاي اعتقـادي، ارزشـی و رفتـاري بـراي سـنجش الگـوي         شـاخص  ها همؤلفو براي هر یک از ایـن       

  .عات راهبردي فرهنگی در نظر گرفته شده استبرآورد اطال

  

   تحلیل مدل مفهومی.1

سیاسـی، اجتمـاعی و      جامعه توسط پارسونز به اقتصادي،    بندي    و سطح بندي    با توجه به تقسیم   

 ابعـاد مـدل مفهـومی تعیـین     ،فرهنگی که به تفصیل در مبانی نظري پژوهش توضیح داده شده است      

یـک نظـام    در. م اجتمـاعی وظیفـه یکپـارچگی را بـه عهـده دارد     از ابعاد چهار گانـه فـوق نظـا     . دش

هنجارهـاي اجتمـاعی وجـود داشـته      و هـا  ارزشمـورد   وحدت در اجتماعی باید حداقل یگانگی و

ي فـردي و    هـا   ارزشایـن مفهـوم بـا تمرکـز بـر روي تغییـر              . بخـشد   این بعد به نظام ثبات مـی      . باشد

 و هویت جمعی است کـه البتـه سـنجش میـزان             ي انسجام اجتماعی  وجو  جست در   ،اجتماعی حاکم 

 مـشارکت اجتمـاعی، اعتمـاد ملـی،     زمینـه، در این . اي نیست   دستیابی به این هدف کار چندان ساده      

زدایـی، شـهروندمحوري، امنیـت     سرمایه اجتماعی، شادي و نشاط اجتماعی، توانمندسازي، تبعـیض     

هـاي فرهنـگ اجتمـاعی        ه شـاخص  فردي و جمعی، عدالت اجتماعی و فقرزدایی مشارکتی از جملـ          

براسـاس  . نهـایی شـدند  هـا     و شـاخص   هـا   همؤلفـ شـده    بودند کـه پـس از بررسـی و پیمـایش انجـام            

، )بـه عنـوان یکـی از ابعـاد چهارگانـه جامعـه            (فرهنگ اجتماعی   ي  ها  همؤلف ،شده انجامهاي    بررسی

 ها همؤلف یک از این د و براي هرشنشاط و روحیه اجتماعی، اعتماد ملی و مشارکت اجتماعی تعیین 

هـاي الگـوي بـرآورد اطالعـات راهبـردي       اعتقادي، ارزشی و رفتاري به عنـوان رکـن   هاي    شاخص

  .دشپرسشنامه طراحی ي ها ه گوی،فرهنگی به صورت جداگانه تعریف و بر همین اساس

  

 ي تحقیقها هیافت

  شناختی جمعیت يها هیافت

 بیـشترین نـسبت   ،مـشخص اسـت  ) 2 (جـدول  در کـه  طـور  همـان  تحقیـق،  نتـایج براسـاس  
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 مانـده نیـز داراي    درصد باقی 12  و ) درصد 88(پاسخگویان از نطر سطح تحصیالت در گروه دکترا         

قرار   سال 55-46دامنه سنی    پاسخگویان در )  درصد 67(سن    از نظر  .باشند  می مدرك فوق لیسانس  

انـد و بقیـه       کـرده   درصد پاسخگویان در حوزه فرهنگی تحـصیل       53مورد رشته تحصیلی     در. دارند

 وري اطالعـات داراي مـدرك تحـصیلی       افنـ  و   شناسـی، مـدیریت    جامعـه ي  ها  هپاسخگویان در رشت  

 کـه بـا رویکـرد هدفمنـد بـودن           دارنـد   درصد پاسخگویان شغل فرهنگی    71 از نظر شغل     .باشند می

وجـه بـه    در رتبه بعدي فرماندهان و مدیران قرار دارند کـه بـا ت        .جامعه آماري هماهنگی کامل دارد    

  .اند جامعه آماري را غنا بخشیده ،گیري اشتغال به امر تصمیم

 
   توزیع دموگرافیک نمونه مورد بررسی-2جدول 

 دهندگان هاي پاسخ ویژگی فراوانی  توزیع درصد

 دکتري 88 88

 کارشناس ارشد 12  12
 سطح تحصیالت

  سال35تا  4 9/3

  سال45تا  36  10 8/9

  سال55ا ت 46  68 67

 56بیشتر از   20 6/19

 سن پاسخگویان

 فرهنگی 54 53

  اطالعاتفناوري 2 2

 مدیریتی 24 2. 35

 جامعه شناسی 8 8. 7

 رشته تحصیلی

  فرهنگی 68 7/80

 اطالعات فناوري 4 2. 3

 فرماندهی و مدیریت 24 25

 سایر 4 2/2

 نوع شغل

  

 ضرایب بارهاي عاملی. 2

هاي یک سازه با آن سازه است و اگـر مقـدار              همبستگی شاخص  بارهاي عاملی، بیانگر مقدار   
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داوري و  (گیـري اسـت       یـد پایـایی مـدل انـدازه       ؤشـود، م  ) 1991هولنـد،    (4/0آن برابر یا بیـشتر از       

براي ظاهر شدن بارهاي عاملی در مدل تحقیق، پس از چیدمان سازه اصلی مـدل              ). 1393رضازاده،  

 PLS Algorithm، از فرمـان  3 نـسخه  Smart PLSافـزار    نـرم هـا در   و شاخصها ه ابعاد، مؤلف:شامل

طـور جداگانـه ارائـه    ه هـاي مـدل بـ     و شـاخص   هـا   هضرایب بارهاي عاملی ابعـاد، مؤلفـ       .استفاده شد 

  .دشو می

  

  ي فرهنگ اجتماعیها همؤلف) الف

 مؤلفه اساسی شامل نشاط اجتماعی، اعتماد ملی و         سهدر این تحقیق، فرهنگ اجتماعی داراي       

 هـستند،  4/0اینکه همه مقادیر ضرایب بارهاي عاملی مساوي یـا بـاالتر از   . استارکت اجتماعی   مش

 باال بودن مقدار همبستگی همه ابعاد ، دیگرعبارتبه .  مناسب بودن تمام ابعاد الگو استدهنده نشان

لی ابعـاد  جدول زیر ضرایب بارهاي عامدر . ي اصلی الگو، بیانگر مناسب بودن معیار است   ها  هبا ساز 

 .الگو آمده است

  

  اجتماعیفرهنگ ي مربوط به ها هضریب بار عاملی مؤلف -3 جدول

 تفسیر ضریب بار عاملی مؤلفه  ردیف

 مناسب بودن معیار 926/0 نشاط اجتماعی 1

 مناسب بودن معیار 813/0 اعتماد ملی 2

 مناسب بودن معیار 866/0 مشارکت اجتماعی 3

  

 :دهد برابر جدول باال نشان می» فرهنگ اجتماعی«ي ها هضرایب بارهاي عاملی مؤلف

  باشند؛  می اجتماعی، معیار مناسبی براي بعدها هاوالً، همه مؤلف

» اعتماد ملی« بیشترین و مؤلفه 926/0با ضریب بار عاملی برابر با   » نشاط اجتماعی « ثانیاً، مؤلفه   

  .ندباش کمترین در الگو می813/0با ضریب بار عاملی برابر با 
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  هاي مربوط به بعد اجتماعی شاخص) ب

دهد  نتایج نشان می. ها آورده شده است  در جدول زیر، مقادیر ضرایب بارهاي عاملی شاخص       

این . باشند  هستند، لذا همگی آنها مناسب می4/0ها باالتر از  که همه ضرایب بارهاي عاملی شاخص

  .است در الگو، مناسب ها با بعد سیاسی بدان معناست که مقدار همبستگی شاخص

  

  » اجتماعیفرهنگ « هاي مربوط  ضریب بار عاملی شاخص -4 جدول

 تفسیر ضریب بار عاملی شاخص  مؤلفه

ET141  806/0 مناسب 

ET142 502/0 مناسب 

AR141 748/0 مناسب 

AR142 914/0 مناسب 

AR143 890/0 مناسب 

RF141 860/0 مناسب 

RF142 749/0 مناسب 

 اجتماعیروحیه نشاط . 1

RF143 807/0 نامناسب 

ET151 664/0 مناسب 

ET152 665/0 مناسب 

AR151 732/0 مناسب 

AR152 689/0 مناسب 

RF151 770/0 مناسب 

  ملی اعتماد. 2

RF152 707/0 ًمناسبنسبتا  

ET161 576/0 مناسب 

AR161 755/0 مناسب 

AR162 675/0 مناسب 

RF161 906/0 مناسب 

 مشارکت اجتماعی. 3

RF162 811/0 مناسب 

  

دهـد همـه      هـاي بعـد اجتمـاعی برابـر جـدول بـاال نـشان مـی                 ضرایب بارهاي عـاملی شـاخص     

  .باشند  بعد می اینها معیار مناسبی براي شاخص
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  آلفاي کرونباخ) ج

 کـه  ی، بعد از سنجش بارهـاي عـاملی سـؤاالت   PLS در روش    ها  همطابق با الگوریتم تحلیل داد    

 همچنین این سـازه    ،سازه فرهنگ اجتماعی  هاي    انگر مقدار همبستگی هر شاخص با سایر شاخص       بی

 از  .شـد ، محاسبه و گزارش ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ انجـام             است فرهنگ جامعه ي  ها  هبا سایر ساز  

ظریب آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی یک پرسشنامه یا آزمـون بـا تأکیـد بـر همبـستگی درونـی          

هـاي مـورد سـنجش بـا      منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفت         . شود  استفاده می 

 گیـري شـوند، نتـایج تقریبـاً      اندازههاي مختلف مجدداً    همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان        

شـده در جـدول زیـر آمـده          محاسبه و گزارش ضرایب آلفاي کرونبـاخ انجـام        . یکسان حاصل شود  

 ابعـاد و  تمـام ه که در جدول مشخص شده اسـت، ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ بـراي           گون  همان. است

گیـري را نـشان     بنـابراین، بـرازش مناسـب مـدل انـدازه     . اسـت 7/0ي اصلی مـدل، بیـشتر از     ها  همؤلف

 بارگذاري شـده بـود، لـذا    SPSSي دریافتی از پرسشنامه در محیط  ها  هبا توجه به اینکه داد    . دهد  می

نتایج این مهم نیز حاکی از پایایی بارهـاي         . دش مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه      در محیط یادشده نیز   

  .عاملی است

   پایایی ابعاد الگو -5جدول 

  تفسیر  آلفاي کرونباخ ابعاد

   پایاییتأیید  919/0

  

   پایایی ترکیبی )د

 هرچنـد در ایـن    .  اسـت  PLS در   هـا   هپایایی ترکیبی یکی دیگر از معیارهاي تعیین پایایی سـاز         

 بررسی شد، از پایایی ترکیبی نیز براي این منظـور           ها  هپژوهش با محاسبه آلفاي کرونباخ پایایی ساز      

داوري و (دهـد    براي پایایی ترکیبی، عدم وجود پایایی را نشان مـی     6/0مقدار کمتر از    . استفاده شد 

 مقـدار پایـایی     با محاسـبه  . در جداول زیر مقادیر پایایی ترکیبی آورده شده است        ). 1393رضازاده،  

 تمـام د که ضریب پایـایی      ششود، مشخص     گونه که در جدول دیده می       ، همان ها  هترکیبی براي ساز  

 تأییـد گیـري را      هـاي انـدازه     این مهم نیـز بـرازش مناسـب مـدل         .  هستند 6/0 همگی باالتر از     ها  هساز

  ).173: داوري و رضازاده (کند می



  1395، پاییز و زمستان 14 پژوهشی پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی، سال ششم، شماره -دوفصلنامۀ علمی

126  

  روایی همگرا )هـ 

 باال باشـد،  کند میگیري   هایی که خصیصه واحدي را اندازه       موناگر همبستگی بین نمرات آز    

وجود این همبستگی براي اطمینان از اینکه آزمـون آنچـه راکـه    . ستپرسشنامه داراي اعتبار همگرا   

گیـري، روایـی    هاي انـدازه    معیار دوم براي برازش مدل    . سنجد، ضروري است    باید سنجیده شود می   

معیـار  . پـردازد  خـود مـی  ) ها شاخص(ستگی هر سازه با سؤاالت همگراست که به بررسی میزان همب     

AVEافزار   توسط نرمSmart PLSمقـدار  ) 1981(فورنل و الرکـر  . رود  براي این منظور به کار می

 AVEدر این مطالعه، مقـدار  ). داوري و رضازاده(اند   به باال معرفی کرده5/0 را   AVEمناسب براي   

شـود،   گونه که مـشاهده مـی     همان.  ارائه شده است   )6(نتایج در جدول     محاسبه و    ها  ه ساز تمامبراي  

  . بوده، که حکایت از روایی همگرایی مناسب مدل دارد5/0 باالتر از ها ه براي سازAVEمقادیر 

بنابراین در تفسیر نتایج حاصل از محاسبه سه معیار آلفاي کرونباخ، پایـایی ترکیبـی و روایـی                

توان گفت تمامی این مقادیر براي متغیرهاي مکنون مدل،            می ،ه است  آمد )6(همگرا که در جدول     

  .شود  میتأییدند، لذا پایایی و روایی همگراي مدل هستمناسبی 

  

   آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگراي متغیرهاي تحقیق -6جدول 

  AVE > 0. 5روایی همگرا  CR > 0. 6پایایی ترکیبی   Alpha > 0. 7آلفاي کرونباخ   بعد

  511/0  938/0  919/0  اجتماعی

  

 روایی واگرا) و

 پـایین   کنـد   مـی گیـري     ي متفاوتی را انـدازه    ها  ههایی که خصیص    چنانچه همبستگی بین آزمون   

در این پژوهش، براي بررسی روایی واگـرا از         . ها داراي اعتبار تشخیصی یا واگراست       باشد، آزمون 

هـایش در مقابـل همبـستگی آن سـازه بـا سـایر         شـاخص طریق مقایسه میزان همبستگی یک سازه با      

 PLSبـراي ایـن موضـوع پـس از اجـراي فرمـان       . اسـتفاده شـد  ) روش فورنـل و الرکـر   (هـا  هسـاز 

Algorithm در زیر بخش ،Latent Variable Correlation مـاتریس حاصـل از نـوع    .  استفاده شـد

 کـه   ها  ه مربوط به ساز   AVE√ واگرا،   براي بررسی روایی  . استماتریس باال با قطر اصلی برابر یک        
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طور کـه   همان. شود شده، جایگزین قطر اصلی ماتریس می     صورت دستی محاسبه    در جدول باال و به    

 تمام مقادیر سمت چپ و پایین قطر اصلی از مقادیر قطر اصلی کمتر هستند کـه ایـن           ،شود  دیده می 

  .دهد مسئله روایی واگرایی را نشان می

  

   ي بعد اجتماعیها هگراي مؤلف روایی وا-7 جدول

  نشاط  مشارکت  اعتماد  ها هساز

  -  -  755/0  اعتماد

  -  753/0  751/0  مشارکت

  794/0  686/0  633/0  نشاط

  

  تحلیل ضرایب بارهاي عاملی خروجی الگو) ز

محاسـبه  (ي خروجی الگـو شـامل اعتقـادي، ارزشـی و رفتـاري       ها  هدر این بخش، تحلیل مؤلف    

شـود، مقـادیر ضـرایب        گونه کـه در شـکل زیـر دیـده مـی            همان. دشانجام  ) ضرایب بارهاي عاملی  

 تأییـد باشند و این به معنـاي      می 4/0ي سه گانه خروجی الگو، همگی باالي        ها  هبارهاي عاملی، مؤلف  

  .آنها است

  

  ابعاد سه گانه خروجی الگو) ح

 سـه مؤلفـه   در این تحقیق، خروجی الگو یا همان براورد راهبـردي اطالعـات فرهنگـی داراي            

 هستند،  4/0همه مقادیر ضرایب بارهاي عاملی مساوي یا باالتر از          . استاعتقادي، ارزشی و رفتاري     

 باال بودن مقـدار همبـستگی       ، دیگر عبارتبه  .  است ها  ه مناسب بودن تمامی مؤلف    دهنده  این امر نشان  

ل زیـر ضـرایب بارهـاي       جدودر  . ي اصلی الگو، بیانگر مناسب بودن معیار است       ها  ههمه ابعاد با ساز   

  . آمده استها هعاملی مؤلف
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  تحقیقهاي   ضریب بار عاملی شاخص-8 جدول

  تفسیر  ضریب بار عاملی  مؤلفه  ردیف

  مناسب بودن معیار   854/0  اعتقادي  1

  مناسب بودن معیار  889/0  ارزشی  2

  مناسب بودن معیار  841/0  رفتاري 3

  

 :دهد برابر جدول باال نشان می» برآورد«ي ها هضرایب بارهاي عاملی مؤلف

  ؛هستند بعد  آن، معیار مناسبی برايها هاوالً، همه مؤلف

بـا ضـریب   » رفتـاري « بیشترین و مؤلفه 889/0با ضریب بار عاملی برابر با     » ارزشی«ثانیاً، مؤلفه   

  .هستندکمترین در الگو 841/0بار عاملی برابر با 

  

  گانه خروجی ي سهها همؤلف) ط

 همگی و در نتیجه، 4/0باالتر از  ها  دهد که همه ضرایب بارهاي عاملی شاخص      ینتایج نشان م  

  . هستندمناسب 

  

  برازش مدل ساختاري

بـراي  . شـود  برازش مدل ساختاري پژوهش براي پی بردن به روابط متغیرهاي پنهان انجام مـی          

  .)t- valuesقادیر م (Zضرایب معناداري  شود  استفاده میZاین منظور، از معیار ضرایب معناداري 

  

   اجتماعی فرهنگ متغیرهاي مکنون t- values مقادیر ضریب -9 جدول

  ضریب مسیر

  به از
  معرف

  ضریب

 t- values  

ضریب 

  معناداري
 تفسیر

  000/0  959/46  -  نشاط
معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل 

  ساختاري

  000/0  310/29  -  اعتماد
 مناسب بودن مدل معنادار بودن مسیر و

  ساختاري
  اجتماعی

  000/0  717/37  -  مشارکت
معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل 

  ساختاري
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  ي بعد اجتماعی تحقیق ها ه براي مؤلفt- values مقادیر ضریب - 10 جدول

  ضریب مسیر

  به  از
  تفسیر  ریب معناداريض  Tمقدار 

ET141  228/17 000/0   بودن مدل ساختاريمعنادار بودن مسیر و مناسب  

ET142  303/5 000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR141  948/11  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR142  466/33  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR143  763/30  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

RF141  792/22  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

RF142  468/11  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

  نشاط

RF143  625/17 000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

ET151  326/7  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

ET152  012/8  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR151  681/11 000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR152  726/8 000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

RF151  734/17  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

  اعتماد

RF152  439/11  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

ET161  241/6  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR161  709/12  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

AR162  603/7  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

RF161  709/12  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

  مشارکت

RF162  796/46  000/0  معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري  

  

آنچـه  . هـستند  96/1 همه ضرایب مسیرها باالتر از    ،شود  گونه که در جدول باال دیده می       همان

» برآورد راهبردي فرهنـگ «به » فرهنگ جامعه«در این میان بسیار مهم است، مقدار ضریب مسیر از           

بودن مـسیر    این به معناي معنادار   .  است که بسیار باالتر از مقادیر معیار است        272/8است که برابر با     

  .و مناسب بودن مدل ساختاري است
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  برازش مدل کلی

   GoFمعیار  - الف

گیـري و سـاختاري را کنتـرل        ر براي برازش مدل کلی که هر دو بخـش مـدل انـدازه             این معیا 

  :شود براي این منظور، مقدار معیار از رابطه زیر محاسبه می. شود کار برده می ه، بکند می

 

 میـانگین متغیرهـاي   زا و   مقادیر اشتراکی یـک سـازه درون      که در آن    

 مربـوط بـه تمـامی متغیرهـاي پنهـان      R2 مقـادیر ، R2 یـا همـان میـانگین      .ه اسـت  زاي وابست   درون

  .سوم است زاي مدل اعم از مرتبه اول، دوم و درون

  

R2معیار  -ب
  

زاي  مربوط به متغیرهاي پنهـان درون     R2یکی از معیارها براي برازش مدل ساختاري، ضرایب         

. زا دارد زا بر یک متغیر درون یک متغیر برونتأثیر شان از معیاري است که ن R2. مدل است) وابسته(

عنوان مالك ارزیابی به ترتیب ضعیف، متوسـط           به 67/0 و   33/0،  19/0سه معیار   براساس   R2مقدار  

در این مقادیر .  قوي هستندR2 همه مقادیر). 1393داوري، رضازاده،  (شود    و قوي در نظر گرفته می     

  .آمده استجدول زیر 

  

  زاي تحقیق   متغیرهاي پنهان درونR2 مقدار - 11 جدول

  تفسیر   R2معیار   متغیر

  قوي  730/0  اعتقادي

  قوي  791/0  ارزشی

  قوي  707/0 رفتاري

  قوي  121/49 نشاط

  قوي  458/27 اعتماد

  قوي  813/37 مشارکت
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 معیار مقادیر اشتراکی  - ج

ارزیـابی  » مقـادیر اشـتراکی   «ار  ، با استفاده از معیـ     PLSگیري در روش      هاي اندازه   کیفیت مدل 

ها توسط سازه مرتبط بـا خـود    دهد که چه مقدار از تغییرپذیري شاخص   این معیار نشان می   . شود  می

معیار مقادیر اشتراکی مربوط به هر شاخص از طریق میانگین مقادیر مرتبه دوم رابطه              . شود  تبیین می 

داوري، (شـود   لی هـستند، حاصـل مـی   بین آن شاخص و سازه مربوط به خود که همان بارهاي عـام  

  .)1393رضازاده، 

گانـه تحقیـق   چهار یا همان مقادیر اشتراکی بـراي ابعـاد   Communalityدر جدول زیر مقادیر     

  . ضرورت داردGoFمحاسبه میانگین این مقادیر براي تحصیل مقدار . آمده است

  

  مقادیر اشتراکی متغیرهاي پنهان  - 12 جدول

  سیرتف  Communality  متغیر

  قوي  501/0  اعتقادي

  قوي  533/0  ارزشی

  قوي  541/0 رفتاري

  قوي  794/0 نشاط

  قوي  755/0 اعتماد

  قوي  753/0 مشارکت

  قوي  704/0 میانگین

  

 برازش قوي ،بنابراین. دمحاسبه ش 707/0 معادل GoFگذاري مقادیر در فرمول، مقدار    با جاي 

  .شود مدل ساختاري نتیجه می

  
  

 ادنتیجه و پیشنه

  . مدل پیشنهادي برآورد اطالعات راهبردي فرهنگ اجتماعی جمهوري اسالمی ایرانتأیید
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هدف اصلی در این تحقیق دستیابی به مدل اعتباریافته بـرآورد اطالعـات راهبـردي فرهنگـی                 

 از  ،هاي آمـاري مـورد محاسـبه        آزمون مدل مفهومی تحقیق و شاخص     . جمهوري اسالمی ایران بود   

گیـري و سـاختاري و مـدل کلـی            بستگی و برازش هر دو بخش مـدل انـدازه         هاي هم   جمله شاخص 

شده از پاسخگویان نمونه با مدل مفهومی تحقیق سازگاري          آوري  ي گرد ها  هبیانگر این است که داد    

 مدل از طریق تحلیل مسیر نشان داد هـر یـک     ي بررسی اجزا  ،از طرف دیگر  . و تناسب الزم را دارد    

باط متقابل با یکدیگر به طور هاي مختلف و در ارت مستقیم، از مسیرتأثیر ر ي مدل عالوه بها هاز مؤلف

نتـایج حاصـل از تحلیـل       . هستندتأثیرگذار   بر متغیر برآورد اطالعات فرهنگی کشور         نیز مستقیمغیر

دهنده، نظرات  ي مختلف پاسخها هافزار اسمارت پی ال اس نشان داد گرو شده با استفاده از نرم    انجام

  .ي مدل برآورد اطالعات راهبردي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران دارندها هدر مورد سازیکسانی 

بـرآورد  «بـه   » فرهنـگ اجتمـاعی   «آنچه در این میان بسیار مهم است، مقدار ضـریب مـسیر از              

این به معنـاي  . ر معیار است  ی است که بسیار باالتر از مقاد      272/8است که برابر با     » راهبردي فرهنگ 

  .ودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاري استب معنادار

  

  هاي فرهنگ اجتماعی شاخص و  ها ه مؤلفتأیید

بـا توجـه بـه اینکـه        . است نشاط، اعتماد و مشارکت      : مؤلفه شامل  سهفرهنگ اجتماعی داراي    

معیـار هـستند، لـذا نـشان از مناسـب بـودن           همه مقادیر ضرایب بارهاي عاملی مساوي و یا بـاالتر از          

ي اصـلی   هـا   ه باال بودن مقدار همبستگی همه ابعـاد بـا سـاز           ، دیگر عبارتبه  . اد الگو است  تمامی ابع 

  .الگو، بیانگر مناسب بودن معیار است

با ضریب بـار  » اعتماد« بیشترین و مؤلفه 926/0با ضریب بار عاملی برابر با       » نشاط« ثانیاً، مؤلفه   

  .باشند کمترین در الگو می813/0عاملی برابر با 

ي مربـوط بـه     هـا   همؤلفـ   و ها   آلفاي کرونباخ نشان داد شاخص      حاصل از شاخص آماري    نتایج

فرهنگ اجتماعی مدل برآورد اطالعات راهبردي فرهنگـی ارتبـاط و همبـستگی الزم بـا یکـدیگر                  

ي ایـن بعـد   ها ه و مؤلف ها  شاخصتأثیر   میزان   ،از نظر پاسخگویان  . کنند  می تأیید و این سازه را      دارند

ر مدل برآورد اطالعات راهبردي فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران          د) اد و مشارکت  نشاط، اعتم (

  .بیشتر از حد متوسط است

 نتایج حاصل از محاسبه سـه معیـار آلفـاي کرونبـاخ، پایـایی           که  نشان داد  plsخروجی تحلیل   
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ي ، لذا پایـایی و روایـی همگـرا     مناسب هستند ترکیبی و روایی همگرا براي متغیرهاي مکنون مدل،         

 برازش مدل ساختاري در.  این بعد با سایر ابعاد مدل داراي ارتباطی معنادار است.شود  میتأییدمدل 

 Zاز معیـار ضـرایب معنـاداري       ،  شـود   پژوهش که براي پی بردن به روابط متغیرهاي پنهان انجام می          

 96/1ار معیـار  دهد همه ضرایب مـسیرها از مقـد   نتایج نشان می. شود استفاده می) t- valuesمقادیر (

  .دهد بیشتر بوده و این، معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاري را نشان می

  

  گانه خروجی مدل برآورد   ابعاد سهتأیید

در این تحقیق، خروجی الگو یا همان براورد راهبـردي اطالعـات در بعـد فرهنـگ اجتمـاعی             

 ضـرایب بارهـاي عـاملی     دارايکه همه مقادیراین. استداراي سه مؤلفه اعتقادي، ارزشی و رفتاري   

 بـاال   ، دیگـر  عبـارت بـه   . ستها  همناسب بودن تمامی مؤلف   دهندة     نشان  هستند 4/0مساوي یا باالتر از     

در ضمن،  . ي اصلی الگو، بیانگر مناسب بودن معیار است       ها  هبودن مقدار همبستگی همه ابعاد با ساز      

بـا ضـریب بـار عـاملی     » رفتـاري « بیشترین و مؤلفـه      889/0مؤلفه ارزشی با ضریب بار عاملی برابر با         

  .باشند کمترین در الگو می841/0برابر با 

 بیشتر است کـه ایـن   96/1دهد که همه ضرایب مسیرها از مقدار معیار      همچنین نتایج نشان می   

  .دهد مهم، معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاري را نشان می

  

  هاپیشنهاد

   اجتماعی کشور-ن فرهنگیه مسؤالپیشنهاد ب

شده در ایـن تحقیـق بـا         مدل برآورد اطالعات راهبردي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ارائه        

 سـازي و     چنین مـدلی در فـضاي تـصمیم        .نگرانه، راهبردي و کالن تدوین شده است       رویکرد آینده 

ي فرهنگ اجتماعی بـراي  ارزیابی وضعیت راهبرد نیز  و،رصد و پایش ریزي و   برنامه ،گیري  تصمیم

 ایـن تحقیـق   ،عـالوه  هبـ . تواند راهگشا باشد ها و نهادهاي سطح راهبردي کشور می       ن سازمان مسئوال

هـا و   تر بـرآورد اطالعـات در سـازمان    تفصیلی هاي تخصصی و  طراحی مدل   براي تواند بسترساز   می

نگاري  پژوهی و آینده هساز تحقیقات بیشتري در حوزه آیند همچنین زمینه. موضوعات مختلف باشد

و اثـربخش اقتـضا    اهمیت و حساسیت اتخاذ تصمیمات جامع، سـریع، فراگیـر  . فرهنگی کشور باشد  
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 الزمـه چنـین   .ساز مورد توجه ویـژه قـرار گیـرد         هویت ي فرهنگی اثربخش، کارا و    ها  ه برنام کند  می

ن اتناسـب بـا مخاطبـ   هـاي فرهنگـی م   فعل و انفعاالت محیط راهبردي و نیازمندي     احاطه بر  ،حرکتی

اي کار مطالعاتی گسترده، مستمر و دقیق در           چنین تسلط و احاطه     براي اساسی ابزار. مورد نظر است  

  .ریزي فرهنگی است تر شاخص کمی و کیفی مورد نیار در نظام برنامه حوزه تعریف دقیق

  : شود بنابراین پیشنهاد می

هاي بیرونـی و تولیـد        موریتأ و اهمیت مطالعه محیط راهبردي فرهنگ شامل م         ضرورت -

ن و  مـسئوال  هاي اساسی سـاخت درونـی قـدرت مبتنـی بـر فرهنـگ مـورد توجـه                   قابلیت

  . کشور قرار گیرد هاي فرهنگی سازمان

تهدیـد و  –فرصـت  ( متناسـب بـا محـیط بیرونـی           فرهنگـی   ریزي   برنامه   و مفهوم   ضرورت -

 و بـه عنـوان       قرار گیرد  گوو  در جهت پیشرفت و تعالی فرهنگ مورد گفت       ) ها موریتأم

  ي مسئول مطالبه شود ها هگفتمانی غالب توسط دستگا

 کـشور    فرهنگـی  ریـزي   برنامـه   راهبردي براي  برآورد اطالعات فرهنگی     الگوي  ضرورت -

  .سازي سازوکارهاي اجرایی آن اقدامات الزم انجام پذیرد پیگیري و نسبت به فراهم

 راهبـردي جمهـوري       بـرآورد اطالعـات فرهنگـی        مـدل    کـارگیري    و بـه     دستیابی  مراحل -

  . فراهم شود گذاري و نظارتی فرهنگی اسالمی ایران در ارکان سیاست

   بـرآورد فرهنـگ اجتمـاعی در حـوزه اطالعـات فرهنگـی              ي مـدل  ها  هابعاد و مؤلف   هر یک از  

توانــد در قالــب تحقیــق  شــده در ایــن تحقیــق خــود مــی راهبــردي جمهــوري اســالمی ایــران طــرح

 براسـاس موضـوع نظیـر فرهنـگ     هـا  همؤلفـ  این ابعـاد و . تر قرار گیرد   اي مورد بررسی دقیق     اگانهجد

 باشـند  هـاي ملـی قابـل پـژوهش مـی           یـا براسـاس نهـاد و سـازمان         اقتصادي یا الگوي مصرف ملی و     

  .)15: 1373فرهنگ و تهاجم فرهنگی(
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