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 پژوهشی ۀمقال

 44 ۀشمار

 18 ۀدور

 101الی  91 ۀصفح

به همین دلیل    ؛ترین ابعاد نظام اجتماعی استفرهنگی یکی از کلیدی   ۀمقولۀ فرهنگ و توسعامروزه  

ای قابل های مؤثر در کارکرد این مراکز مسئله نقش مراکز فرهنگی قابل تأمل است. بررسی شاخص

نفر از    10پژوهش را    جامعۀ  و  یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری استاین مطالعه تأمل است.  

  مراتبی در گام بعدی با روش سلسله  دهد.فرهنگی تشکیل میتوسعۀ   ۀ نظر در زمینصاحب   خبرگان

(AHPوزن )وری  آ. پرسشنامه تنظیم و توزیع و جمعها صورت پذیرفتبندی شاخصدهی و رتبه

  کارشناسان فرهنگی   ۀاساس مدل کرجسی و مورگان در جامعپژوهش بر   این   کمی   شده است. بخش

نشان داد که    های حاصل از مصاحبه یافته حلیل  ت.  نفر از مدیران مراکز اجرا گردید  298متشکل از  

بومی، پوشش، سالمت،   و  مذهبی، اشتغال، ملی  و  فرهنگی  شامل دینی  مراکز  اساسیهای  لفهمؤ

(  AHPمراتبی ) وهش به روش سلسله. نتایج پژاست  ارتباطات  و  زندگی، تکنولوژی   پژوهش، سبک

  سبک  پوشش، بومی،  و  های ملیمذهبی اولویت اول و شاخص  و  که  شاخص دینیهد  دنشان می

اولویت دوم تا هشتم بوده است.   نرخ  و  ارتباطات   ،زندگی، سالمت، پژوهش، تکنولوژی  ناسازگاری 

 های پوشش، دینی و مذهبی، پژوهش،دهد که شاخص ها نشان می یانگین هر یک از شاخصضمناً م

و  تکنولوزی،اشتغال،   سالمت، زندگی و شاخص ملی  به  سبک  باالترین میانگینبومی  را  ترتیب  ها 

گیران مراکز آموزشی و مجریان  اند که این نتایج حاکی از وجود شکاف بین مدیران و تصمیم داشته

 .است
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 بهزادی، امام قلی زاده و رضوی

 مقدمه

  کردهای عمل  گونه هاسالمی و غربی، ب  -موانع آن در ایران، به سه پارادایم ایرانیبه فرهنگی و پرداختن    ۀموضوع توسع

عنوان که به دنکنای عمل  گونه هو ب ندمدرنیته عقب نما ۀبر حفظ ذخایر فرهنگ غنی ایران و اسالالالالم، از غافلکه عالوه

های با تکیه بر داشالته  بایدمچنین  ه  .شالودپرسالت و بیگانه با رشالد تمدن معاصالر در نظر گرفته  افرادی انجماد فکر، سالنت

  ۀمسالتلزم این اسالت که زمین  ،زا به توسالعهفرهنگی شالکل گیرد. رهیافت درون  ۀتوسالع ،فرهنگی و سالاختارهای موجود

شالود، لحا  و مربوط می  یدهد و نیز شالرایطی که به آن فرهنگ اختصالاصال که توسالعه در آن رخ می اجتماعی  -فرهنگی

 ،تحقیق  این  . هدفکندفرهنگی را تضالالمین می این رهیافت اسالالت که یکرارچگی توسالالعه و سالالاختارهای اجتماعی و

اهمیت آن  و  توسالعه و چرایی آن و سالرب به نقش  ۀلئمسال  به ابتدا  این قرار فرهنگی بود. بر  توسالعۀ  های شالناسالایی مؤلفه

 ارائه فرهنگ توسالعه از  خود را  تعریف و  انداخته  فرهنگ نگاهی به سالرب  .پردازیممی خالصاله طوربه  اخیر  های در دهه

. گیرندمی  قرار  کنکاش و  واکاوی   موردتوسالعه فرهنگی، اقتصالادی، انسالانی و سالیاسالی و اجتماعی    مفاهیم  آنگاه  .دهیممی

 ۀتوسالع اصالوالً شالود.ه میحقیق مطرح و مدل مفهومی ارائهای تفرضالیه و سالؤال  ،تحقیق  ۀلنهایت با توجه به مسالئدر

 آن ارکان  از یکی که شالالالودمی  محسالالالو  جامعه  هر  فرهنگی و  اجتماعی اقتصالالالادی،  متغیرهای   یکی از  بنیادی   تغییر

 عادالنه  توزیع  لحا  بدین .اسالت  مناطق  درون  اجتماعی و  اقتصالادی   های تعادل  عدم رفع  در آن بودن  یکرارچه  جامعیت

 برای   ریزانبرنامه که پویاسالت  و سالالم  اقتصالاد  مهم  های خصالیصاله از  جمعیت  اکثریت  میان  در توسالعه  ثمرات و  امکانات

 تالدوین  و  زداییمحرومیالت  متعالدد  هالای برنالاماله  اجرای   طریق  از  هالاتعالادل  عالدم  و  هالانالابرابری   بر کالاهش  ،امر  این  تحقق

 اجتماعی، اقتصالالادی، ابعاد با گسالالترده بسالالیار مفهومی توسالالعۀ  دارند. تأکید  واقعیت  بر  منطبق و  کارآمد  های برنامه

 توسالعه به رسالیدن  برای .  دارد وجود  یهماهنگ  و متقابل  رابطۀ توسالعه،  انواع   بین .پایدار اسالت و انسالانی نظامی، فرهنگی،

 کوشش و آنها  شالناخت برای   هااین حوزه  بررسالی  و  مطالعه  ضالرورت.  ی برسالندهماهنگ و  به تناسالب  انواع، تمامی این باید

 توسعه   تنگاتنگ  ارتباط  خود  این  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  رفاه همگانی  و  جامعه  ترقی  و  پیشرفت موانع،  رفع  جهت  در

که  اسالت این عقالنی  و علمی  رویکرد کلی، طوربهدهد. می  نشالان  را جامعه  هر  مردم های زندگیعرصاله  ترینحیاتی با

 توسالعۀ علمی، سالیاسالی، توسالعۀ توسالعۀ حقوقی، توسالعۀ اجتماعی، توسالعۀ  فرهنگی، توسالعۀ یعنی توسالعه،  ابعاد تمامی

  های بررسالالی به توجه گرفته شالالود. با  نظر متقابل در  رابطۀ یک  در  اکولوژیک توسالالعۀ  و انسالالانی توسالالعۀ  اقتصالالادی،

 تاکنون  پرورش،  آموزشجمله  از  مراکز فرهنگی  در  آمدهعملهب  های بررسالالی  همچنین و  تحقیق  ادبیات  در  آمدهعملهب

 .است نشده مشاهده پرداخته باشد، فرهنگی مراکز توسعۀ بحث به که مدلی

با این حال    نیامده است.تحریر در   ۀتبه رش  تاکنون اثر مستقلی با این عنوانپژوهش حاضر باید گفت    ۀپیشیندرخصوص  

ای  ( در مقاله1398اند. صالحی امیری و دیگران ) های توسعۀ فرهنگی در مراکز مختلف پرداختهآثاری به بررسی مؤلفه

هایی  انجام شده است که نویسندگان مؤلفههای توسعۀ فرهنگی در کتابخانه ملی ایران«  با عنوان »شناسایی ابعاد و مؤلفه

گوی وهای مردم نهاد« و »گفتچون »شناسایی و معرفی مفاخر فرهنگی مشترک با دیگر کشورها«، »تقویت سازمان

 ۀ ای به مقولدانند. در این پژوهش اشارهمؤثر در توسعۀ فرهنگی در کتابخانه ملی می  را از عوامل فرهنگی  « هابین تمدن

-اقتصادی   توسعه  تأثیرات   شناختی جامعه  ۀ ( در مطالع1395رشیدی )  گی در مراکز آموزشی نشده است.نتوسعۀ فره 

در  شهرستان  در  قومی  هویت  بر  جتماعیا  بر   توسعه  تأثیرات  چگونگی»   باارتباط در   سؤاالتی  به  پاسخ  پی  مهاباد، 

  راهبردها  شرایط،  و  هازمینه   عوامل،  و  علل  تبیین  به  استفادهمورد   شناختیروش   ماهیت   به  توجه  با  و  است  « جمعیهویت

  ساکنین بین  در  میدانی  های مشارکت   و عمیق  های مصاحبه   با  بنیانینظریۀ    روش  از  و  پردازد می  تأثیر  این   پیامدهای   و

  سطحی  صورت  به  تکنولوژیک  و  اقتصادی   های پروژه   و  نوسازی   لوای   در  توسعه.  است  کرده   استفاده  مهاباد  شهرستان
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 است.  شده  کُردی -قومیهویت  اجزای   بر  هاییبحران  موجد  و  داده   تغییر  را   اجتماعی  و  فردی   زندگی  جوانب   ۀهم

جامعه بیان   خودباوری   بر  آن  ثیرتأ  و  فرهنگی  توسعۀ  اهمیت  ای با عنوان بررسی( در مقاله1394)  هسواری و دیگرانشا

  هاانسان  اجتماعی  روابط  در  توانمی  که  است  ارزشی  و  ذهنی  باورهای   ،دارد  اهمیت   فرهنگ  مفهوم  در  آنچه  دارد که می

-شکل   در  خود   مسئله  این  .است  شده  جامعه  خودباوری   به  منجر  فرهنگی  سعۀتو.  کرد  مشاهده  کنش  و رفتار  صورتهب

  و  محلی  های ارزش   به  دادن  اهمیت   قالب  در   فرهنگی   ۀتوسع.  دکنمی  ایفا  مهمی   نقش  جامعه   فرهنگی  هویت  و   گیری 

.  دهد  پاسخ خود  ۀجامع  افراد  مادی   و  معنوی   نیازهای   به  اجتماعی   و  فرهنگی  های ریزی برنامه   طریق  از  بتواند  باید  ملی،

  هدف  .است  شده  توجه  آن  به  اخیر  ۀده  چند  در  که  است  فرهنگی  توسعه  با  مرتبط  مفاهیم  ازجمله  فرهنگی  سیاست

 روابط  توسعه  الگوی   طراحی( به   1394)  اسماعیل کاوسی.  است  جامعه  مند نظام  و  نوین  پویایی  و   پیشرفت  ،پدیده  این

فرهنگی  ه الگوی توسعه روابط بینئاین مقاله شناسایی و ارا  هدف اصلی در    .شدن پرداخت  جهانی  عصر   در   فرهنگیبین

 سه آمده از آزمون فریدمن نیز نشان داد که فرهنگ در مقایسه با  دستهنتایج ب  است.عصر جهانی شدن در کشور    در

رغم  معه آماری بهاما در بخش میدانی، اعضای جا  ؛مؤلفه قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی در رتبه سوم اولویت قرار دارد

اقت و  از قدرت سیاسی  زمینه کمتر  این  را در  تأثیر فرهنگ  نقش فرهنگ در سیاست خارجی،  انگاشتن  صادی  مهم 

 اند. دانسته 

اصول مختلف    .روابط بین فرهنگ و توسعه، متفاوت و سیستماتیک است(  2017)  1روابط بین فرهنگ و توسعهکلر،  

از خود  ۀهای فرهنگی سیستماتیک در توسعتتفاو  ۀ دهندرشد و توسعه، نشان  به   پویایی توسعه است.  ،یک مفهوم 

 کاربردی است.   های زمینه  برای   اخالقی  الزام  یک  پایه ضروری و  علوم  برای   توسعه مختلف  مسیرهای   شناختن  رسمیت

فردی این مقاله برخی از مزایا و  اجتماعی در طول زندگی: رویکرد روابط بین  ۀ( نقش فرهنگ در توسع2014)2آلبرت 

های روانشناختی  یسه پدیدهروش مقا زندگی را برجسته کرده است.  ۀدهنده معایب مربوط به روانشناسی فرهنگی توسع

 ؛گیردرهنگی این فرآیندها را در نظر میهای فها و توجه به جنبه مختلف فرهنگی، امکان آزمون جهانیهای در زمینه 

. ارائه شده است گرایی به همراه شانب برای جدا شدن متغیرهای دخیل دیگر  درنتیجه فرصتی برای غلبه بر تعصب قوم 

تن  گرفنظردر   .رسندریزی توسعه میمفاهیم فرهنگی به تفکر و برنامه  هدف از تجزیه و تحلیل ما این است که چگونه

ل مربوط به ها و معانی فرهنگی تعبیه شده، رویکرد ما مسائای از شیوهعنوان مجموعهوسعه بهها چندگانه و تفرهنگ

ضمنی را وارد    یا در آنها هنجارهای فرهنگی  توسعه مفاهیم صریح فرهنگی را تصویب کرده های  اینکه چگونه پارادایم

مراکز فرهنگی    ای حاکم درشده و متغیرهای توسعهن تحقیق با توجه به الگوهای ارائه در ای  .شوداند، مطرح میکرده

)کیفی و   پژوهش از نوع تحقیقات ترکیبیاین    شود.سازی میتئوری الگوی الزم پیادهروش گراند    اساسهمچنین بر 

 شده از دو گروه افراد است:  کمی( بوده و جامعه آماری این پژوهش، بنا به ماهیت روش پژوهش تشکیل 

از مراکز فرهنگی  آماری بخش کیفی از خبرگان این پژوهش عبارت  ۀجامع از آن دسته  که نسبت به موضوع    است 

در پژوهش  آماری    ۀبنابراین جامع  ؛گر قرار دهندالعات باارزش را در اختیار پژوهشتوانند اطش مطلع بوده و میپژوه

تعداد آنها    کهو تجربه در حوزه فرهنگ هستند    ای ای توسعۀ فرهنگی دارای دانش حرفهالگوه  ۀ در زمین  حاضر خبرگانی

این   در  .ساده انجام شده است  ای طبقه  گیری به صورت تصادفیاری بخش کمی، نمونهآم  ۀ. جامعاستنفر    10برابر با  

  302ل کرجسی مورگان  اساس جدوبرکه  نفر    1450ه تعداد  ب  و مدیران مراکز فرهنگی   دبیران  ،پژوهش از کارشناسان

 
1  Heidi Keller 

2 Isabelle Albert 
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زاده و رضویمام قلیبهزادی، ا  

 

پرسشنامه عودت داده شد که مورد تجزیه و تحلیل    298پرسشنامه توزیع شده است که تعداد    320  است.  بودهنفر  

ای اصلی مشخص و  هاساس اصول تحقیق داده بنیاد ابتدا شاخصدر این پژوهش پب از مصاحبه و بر  قرار گرفته است.

رهنگی در  نین شاغل در امور فتوسط مدیران و معاو  است،ای که در پیوست  طریق پرسشنامهها از  سرب این شاخص

 . شدموزشی و سرب توسط دبیران پرورشی بررسی مراکز آ

 ند از: اعبارت ،کندفرضیاتی که این پژوهش دنبال می

   فرهنگی دارد؛ ۀبعد دینی مذهبی اثر معناداری بر توسع .1
 فرهنگی دارد؛  ۀبعد اشتغال اثر معناداری بر توسع .2

   فرهنگی دارد؛ ۀمعناداری بر توسعبعد ملی و بومی اثر  .3
 فرهنگی دارد؛  ۀبعد پوشش اثر معناداری بر توسع .4

 فرهنگی دارد؛  ۀبعد سالمت اثر معناداری بر توسع .5

 فرهنگی دارد؛  ۀبعد پژوهش اثر معناداری بر توسع .6

 فرهنگی دارد؛  ۀبعد سبک زندگی اثر معناداری بر توسع .7

 فرهنگی دارد.  ۀارتباطات اثر معناداری بر توسعبعد تکنولوژی و  .8

 

 فرهنگی توسعۀمفهوم  .1

  محصول  که نحوی  به نظام فرهنگی در ثرمؤ و دخیل  های پدیده همۀ  به نگرکل نگرشی  از عبارت است فرهنگی  ۀتوسع

  و  امیری   )صالحی   است  فرهنگی   ساتمؤس  و  مدیریت نهادها  عرصه  در  سازوارگی  و  انسجامی  نگاه  سازی پیاده  و  اجرا

است  فرهنگی  توسعۀ  .(12-16:  1387،  کاووس   تمام   برای   فرهنگی  های فرصت   و  امکانات  عادالنه  توزیع  از  عبارت 

  فرهنگی  ۀتوسع  .(3:    1386زاده،  لهساییدید )  را   تکامل   و  ترقی  همچون  مفاهیمی  توانمی  هتوسع  مفهوم  در   شهروندان.

  شناخت   به  باید   و  پردازد می  اعتقادات  و  هاباور  و  رسوم  و  آدا    ادبیات،  هنر،  همچون  فرهنگ  متشکله  عناصر  شناخت   به

 جدید   ابزارهای   شناخت  و  هافرهنگ   جهانی  تحوالت  بررسی  ای منطقه  بومی  های فرهنگ   فرهنگی،  تبادل  کارهای وساز 

  و  شناخت  های توانمندی   بر  تکیه  با  امروز  رقابتپر   جهان  در  هاویژگی  این  یا  داشته باشد  توجه  هم  فرهنگی  و  ارتباطی

  ی متناسبپویای  تحرک  امکان  استراتژیک  تفکر   پایه  بر   ثرمؤ   و  منسجم   الگوی   یک  تهیه   و  تدوین   با  همراه  موقعیت،  درک 

  توسعه   فرهنگ  بودن  پویا  عد ( اما  در ب49ُ:  1383زاده،  )زمان  آید می  دست  به  فرهنگی   و   فکری   های ضرورت  و  نیازها   با

  نیازهای   به  نتیجه  در  و  مکانی  و  زمانی  شرایط  آن با  انطباق  منظور  به  فرهنگ  عناصر  در  تحول   و  تغییر  ایجاد  به  معطوف

 . (158 :1386عظیمی، است ) زمانه

  نهادهایی   و  انسانی دانسته  نیروی   و  سرمایه  طبیعی،  منابع  همچون   عواملی  از  ثرمتأ  را  توسعۀ  فرهنگی  نظران توسعۀصاحب

  اهداف   به  نیل  در   را   نقش  تریناصلی  عامل انسانی  میان  این  در  .اندکرده  معرفی  فرهنگی   توسعۀ   محرک  موتور  عنوانبه  را

  خام   مواد  به  ارتباطی  هیچ  ژاپن  اقتصادی   موفقیت  که  پذیرندهمه می   امروز  کهطوری به  دارد  عهده  به  فرهنگی  توسعۀ

 بنابراین   .(20:  1375)چارلز،  است    بوده  مردم   ارادۀ  نحوۀ  و  تربیت  و  تعلیم  ی بر شیوه  مبتنی  کامالً  عوض  در  و  نداشته

  نیروی   اصلی توسعه  عنصر  آموزش  و  است  سازنگرش  نهادی   آموزش  نهاد  زیرا  ؛دانست  توسعه  اصلی  شرط  را باید  آموزش

  توسعۀ   پیشبرد  ملی،  سطح  در   فرهنگی  مدیریت   اساسی  های لیت ئومس  از   یکی  .(16:  1384)سرکارارانی،  است    انسانی

  ها تکنیک   ها،روش   از  استفاده  به  ناگزیر   فرهنگی  توسعۀ  اهداف  به  دستیابی  مسیر  در   فرهنگی  های مدیریت.  است  فرهنگی

 .آنهاست ترینِمهم از و نخست اولویتِ در فرهنگی، گذاری سیاست  که هستند  ابزارهایی و
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 فرهنگی در ایران  های توسعۀمدل  .2

  حداکثری   حمایتی  تام،  گری های تصدی روش  برخی   از   ترکیبی ناهمگونرا باید    ایران  در  فرهنگی  گذاری سیاست  روش  

  مشهود   فرهنگی  گذاری در سیاست  مؤثر  مراکز   همۀ   در   تمرکز   عدم  و   تمرکز  از   ای آمیزه  که  دانست  حمایتی حداقلی  و

 شرایط   تابع  و  خاص  تفسیری   و  تعبیر  با  هریک  ولی  اندملی  و  فرهنگی اسالمی  سیاست  پیرو   همگی  کلیات،  در  که  است

 سیاست سند فرهنگی  توسعۀ  ۀ در زمیندستی  ین سند باال ترپردازند. مهم می  اجرا   و  ریزی برنامه  ویژه به  اقتضائات  و

 یعنی  فرهنگی  های سیاست بارۀدر یونسکو جهانی کنفرانب نخستین برگزاری  از پیش سال سه  است که  ایران فرهنگی

  1371« مصو   (  اما همانند »سند اصول سیاست فرهنگی کشور78:    1379جاللی،  اتصویب رسید )به    1348سال    در

-ریزیبرنامه  و  هاگذاری سیاست  روال  البته  و  است  بوده  مواجه  تمرکزگرایی  شورای عالی انقال  فرهنگی همواره با انتقاد 

  سند  این  فرهنگی،  گذاری نظرانِ سیاستصاحب  از  یکی.  است  گذاشته  صحه  بسیاری   حد  تا  انتقاد  این  بر  نیز  های بعدی 

  فرهنگی  های عرصه   تمامی  به   دولتی  نگاه   و  پایین   به   باال  از  را نگاهی  کنندگانتدوین  دیدگاه  و   متصدی   دولت  منشوررا » 

(  67-51:  1382کاشی،  ) نهدنام میگذاری اقتدارگرایانه«  ( دیگری آن را »سیاست15:  1382وحید،  )  « دانندکشور می

، )اعرابی  شودتقسیم می  ای ساالر، ارگانیک، مشارکتی و قبیلهدیوان  بندی بهموجود در یک دسته  های فرهنگیمدل

1388 :130) .   

 

 سطح تحلیل داده بنیاد   .3

  شد. روش استفاده آنها گردآوری  با همزمان های داده مستمر مقایسه روش از هاداده  تحلیل به منظور   در این پژوهش 

  متن  ۀ چندبار  و  خط  به  خط  مرور   از  پب  و  شد می  انجام  سازی پیاده  مصاحبه،  انجام هر  از  پب  که  است  شکل   این  به  کار

  کدهای  اساس  بر  سرب(.  باز  کدگذاری )  گردید می  ثبت  صورت کدهایی به   و  شده  استخراج  آن  اصلی  مفاهیم  مصاحبه،

  ادامه   جایی  تا  روند  این.  شدمی   اصالح  اهداف پژوهش  به  رسیدن  برای   ها مصاحبه   مسیر  نیاز  صورت  در  آمده،دستبه

  هامصاحبه   درون  از   مفاهیم جدیدی   دیگر   و   رسیده (  تکرارپذیری )  اشباع   مرحله   به  آمدهدست به   های دهدا   که   کرد  پیدا 

  یک   با مقایسه  و  گرفته  قرار  یکدیگر  کنار  در   آمدهدستبه  کدهای   کلیه  باز،  کدگذاری   مرحله  پایان  از  پب.  نشد  استخراج

  ترتیب   بدین  و   گرفته  قرار   گروه  یک  در  ،بودند  نزدیک   هم  به  مفهوم  و   معنا  لحا    از  که  کدهایی   ،یکدیگر  با  آنها   یک  به

  قبل   مرحله  در  شدهتفکیک   های گروه  بین  ارتباط(  انتخابی  کدگذاری )  پایانی   مرحله   در.  شد  انجام  کدگذاری محوری 

   .گردید تعیین

 از باید او .است برگشت  و رفت در تحقیق مراحل همۀ در محقق آن، در  زیرا دارد؛ ای پیچیده روش ای،زمینه نظریۀ 

 دوباره محقق ها،زمینه  از بعضی در .  برسد تحلیل به  سرب و  گردآوری  به ها پرسش از ها،پرسش  سوی به نظری  چارچو  

 مناسب  نام انتخا  زیرا شود؛می چارچو  مرور به مجبور به ناچار مفاهیم، نامگذاری  در پردازد.می هاداده گردآوری  به

-داده  تحلیل ایناست.   نظری  چارچو   به دقیق توجه نیازمند پژوهش، مرکزی  پدیدۀ ویژه به مفاهیم،  و  هاپدیده  برای 

 .داشت خواهیم نیاز هاییداده   چه به و باشیم داشته باید هاییپرسش چه بعد مراحل در ما دهدمی نشان که استه

.  آیندمی دستبه باز  کدگذاری  مرحلۀ خام های هداد  مفاهیم از  3. اندمفاهیم جزء، اولین:  دارد مهم جزء سه تئوری، گراندد

 این نتیجۀ  شوند. مشخص آنها های اختالف و هاشباهت  تا  کنیممی مقایسه مفاهیم یکدیگر.  ها استمقوله دوم، جزء

 بندی و دسته بندی گروه  حاصل هامقوله بنابراین، اند؛آمده به وجود ترانتزاعی  سطحی در که هستند ها فرایند، مقوله

 
3 Concepts 
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 مفاهیم با و  هم با هامقوله یعنی رابطۀ دارند؛ مهمی نقش روابط قضایا، حوزۀ در  .هستند 4قضایا  سوم، جزء،  ماند  ممفاهی

 در  هم که مقایسه کردن و کردن پرسش از اندعبارت  ای نظریۀ زمینه در تحلیلی رویۀ دو .شودمی مشخص آنها سازندۀ

 .روندمی کاربه  هاساختن مقوله در هم و مفاهیم بندی گروه

 

 ( AHPسطح تحلیل سلسله مراتبی )  .4

داده تحلیل  و  تجزیه  نرمبرای  از  حاضر  پژوهش  کیفی  پ  Expert Choice11افزار  های  است.  شده  از  استفاده  ب 

ها صورت پذیرفت. نتایج در  افزار تحلیل دادهاستفاده از نرمها را وارد سیستم کرده و با  ها، داده آوری پرسشنامهجمع

 قابل مشاهده است.  1جدول شماره  
 1جدول 

 رتبه  ضریب عنوان
 1 232/0 دینی و مذهبی 
 2 191/0 ملی و بومی
 3 188/0 پوشش 

 4 075/0 سبک زندگی 
 5 074/0 سالمت
 6 0/ 061 پژوهش 

 7 044/0 تکنولوژی و ارتباطات 
 8 0/ 07 نرخ ناسازگاری 

 

  08/0ا توجه به اینکه کمتر از  است و ب  0/ 07نرخ ناسازگاری مدل برابر با    ،شودمشاهده می  1طورکه در جدول  همان

به عنوان با   0/ 232با ضریب  . پب از مقایسه زوجی متغیرهای پژوهش، دینی و مذهبی  است، نشانگر تأیید مدل  است

 ترین متغیر شناسایی شد.اهمیت

 

 سطح تحلیل  کمی   .5

های کمی در این تحقیق از روش آمار توصیفی و استنباطی  می: به منظور تجزیه و تحلیل داده های کتجزیه و تحلیل داده

اوانی  ها از جداول توزیع فری توصیف و تحلیل دادهبهره گرفته شده است. برا  17ویرایش    SPSSافزار  از نرم  با استفاده

تک گروهی )جهت    tهای آماری همراه با میزان  های دموگرافیکی و از جداول شاخصو درصدها برای توصیف ویژگی 

چنین  استفاده شده است. هم  رورشگری در مدارس آموزش و پکارگیری مربیهبررسی وضعیت موجود امکان سنجی ب

دو گروه مستقل با تأکید بر جنسیت و جدول تحلیل واریانب یک طرفه با    tها از مدل آماری  اده در بخش تحلیل د

های پارامتریک فوق، در این  بر استفاده از آزموناست. عالوه   تأکید بر سن، تحصیالت و سابقه خدمت استفاده شده 

در جدول زیر     tمون  های پژوهش استفاده گردید. نتایج آزبندی مؤلفهون ناپارامتریک فریدمن برای رتبهپژوهش از آزم

 قابل مشاهده است.

 

 
4 Propositions 
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 متغیرهای تحقیق tنتایج آزمون  – 2جدول 

 tآماره  هاگویه
درجه  

 آزادی
p-value 

جهت   ٪95اطمینان  ۀفاصل

 اختالف میانگین

 کران پایین کران باال

117/ 55 دینی مذهبی   297 000/0 19 /3 08 /3 
93/ 45 اشتغال   297 000/0  95 /2  83 /2  

بومی ملی و  76/165  297 000/0  35 /2  29 /2  

111/ 01 پوشش   297 000/0  45 /3  33 /3  

008/172 سالمت  297 000/0  24 /3  17 /3  

67/169 پژوهش   297 000/0  12 /3  05 /3  

115/ 12 سبک زندگی   297 000/0  36/2  28 /2  

ارتباطات  و تکنولوژی   76/105  297 000/0  82 /2  72 /2  

 

 آزمون فریدمن.6

  3شد که نتایج آن به شرح جدول  نفر انجام  298فرهنگی از دیدگاه  بندی ابعاد توسعۀمنظور رتبهآزمون فریدمن به

 .است
 بندی ابعاد از طریق آزمون فریدمنال رتبه 3جدول 

 رتبه  ابعاد 
 1/ 88 ملی و بومی
 1/ 94 سبک زندگی 
 3/ 99 تکنولوژی 
 4/ 39 اشتغال 
 5/ 37 پژوهش 

 5/ 71 دینی مذهبی 
 2/6 سالمت
 52/6 پوشش 

 

بایست  که اولویت ابعاد یکسان نیست و میتوان نتیجه گرفت  شده است، می  0/ 05ناداری کمتر از  آنجایی که مع  از

لویت  وآن بود که ابعاد از اهمیت و ا  دهندۀآمد، نشاندست میه  ب  0/ 05معناداری بیشتر از    بندی شوند. اگر مقداررتبه 

 یکسانی برخوردارند.  

 

 گیری نتیجه

  P_ value  000 /0بر اساس  .دارد فرهنگی توسعۀ بر معناداری  اثر مذهبی دینی عددر فرضیه اول ادعا شده بود که بُ

  معناداری  اثر  مذهبی  دینی  عدبُ  که  گرفت  نتیجه  توانمی  بنابراین  ؛شودمی  این ادعا پذیرفته  %95  اطمینان  سطح  در  که

  در(  1380)   ریاحی  وحید   و (  1385)  اسماعیلی  های تحقیق حاضر با پژوهش رضا یافته  .گذاردمی  فرهنگی  توسعۀ  بر

پذیرفته    %95  سطح  در  0/ 000   برابر  اشتغال  بعد   P_ value  مقدار   نیز با   اشتغال   فرضیه دوم یعنی بعد  .ستراستا   یک
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فرعی    ۀدر تببین فرضی  .گذاردمی  فرهنگی  توسعۀ  بر  معناداری   اثر  اشتغال  بعد  که  گرفت  نتیجه  توانمی  بنابراین  ؛شد

 .ستراستاهم(  2009)  دیگران  و   و ماریموت  ( 1395)  رشیدی   های ها با پژوهشاین یافته  توان گفت،این تحقیق میدوم  

  اثرو مشالخص شالد که   پذیرفته  %95 سالطح  در  000/0  برابر  P_ value  مقدار با  بومی  و ملی یعنی بعد سالوم  ۀفرضالی

(  1385)  و اسالالالمالاعیلی(  2014)  آلبرت  ،هالای تحقیق حالاضالالالراین یالافتاله  .گالذاردمی  فرهنگی  توسالالالعالۀ  بر  معنالاداری 

 توان می. شالد  پذیرفته  %95  سالطح در  P_ value  000/0 مقدار  نیز با  پوشالش . فرضالیه چهارم یعنی بعدسالتراسالتاهم

  (1392)  کشالالاورز  تحقیق یافته با نتایج این  .گذاردمی  فرهنگی توسالالعۀ بر  معناداری   اثر  پوشالالش بعد که  گرفت  نتیجه

 در که بوده  P_ value  000/0  مقدار نیز با  سالالمت پنجم فرعی یعنی بعد  ۀفرضالی .سالتراسالتاهم  (1387محسالنی )

 توانمی تحقیق  این سالوم  فرضالیه  تببین  در.  گذاردمی  فرهنگی توسالعۀ  بر  معناداری   سالالمت اثر  در صالفر  فرض  ۀنتیج

 .ستراستاهم (1394) دارو لیاقت( 1394) دیگران و و شاهسواری ( 1395) حاضر، رشیدی  تحقیق های یافته گفت،

  روش از  رابطه  این  میزان  آوردندسالتهب برای   .دارد  فرهنگی توسالعۀ بر  معناداری   اثر  پژوهش شالشالم فرعی بعد  ۀدر فرضالی

 نتیجه  در  که بوده  P_ value  000/0  مقدار  دهد،می نشالان  هاداده  تحلیل نتایج.  اسالت دهشال   اسالتفاده  ای نمونه  تک تی

 بر  معناداری   اثر  پژوهش بعد  که گرفت  نتیجه  توانمی  بنابراین. شالالودمی  پذیرفته  %95  اطمینان  سالالطح  در  صالالفر  فرض

 ( 1391)  حاضالر، رسالولی  تحقیق  های یافته گفت، توانمی  تحقیق  این سالوم  فرضالیه  تببین  در.  گذاردمی  فرهنگی توسالعۀ

 بعد های هفتم یعنی بعد سالالبک زندگی و  فرعی یعنیادعای فرضالالیه  .سالالتراسالالتاهم  (1390)  زادهصالالرافی  کبیری  و

پذیرفته شالد. این یافته به ترتیب    %95در سالطح   000/0  برابر  اشالتغال بعد  P_ value  مقدار ارتباطات با  و  تکنولوژی 

  .ست( همراستا1389) قدمی و (1389) لطفی ،( 1385)  اسماعیلی ،(1383) رضوانی با 

 پیشنهادات کاربردی

 شود:ان یک راهکار اجرایی، پیشنهاد میعنوانجام اصالحات اجرایی زیر به

   ؛و آموزشیهای کارکنان مراکز فرهنگی  ها و  شایستگی. تقویت مهارت1

  ؛. فراهم کردن بستر مناسب برای ایجاد انگیزش2

 شود؛که موتور محرکه پیشرفت محسو  می سازی . فرهنگ3

   .آموزشی و بسترسازی الزم برای توسعه فرهنگ  ،مت و کاربردی، برای مراکز فرهنگی. آموزش ضمن خد3

 های آتی یشنهادهایی برای پژوهش پ

  و   یاجتماع  ،ی شناختتیجمع  های یژگیانجام داد و با توجه به و  زی ن  گری را در جوامع آماری د  قیتحق  نیتوان ایم.  1

 .افتی دستدیگری های افراد آن بخش از جامعه به عوامل مؤثر خواسته

می  .2 پژوهشگران  بسایر  را  موضوع  همین  همزمانهتوانند  سایر    طور  آموزشی  و  فرهنگی  مراکز  نتایج  در  و  اجرا 

 ند. کنآمده را با یکدیگر مقایسه دستهب

گران  پژوهشرو  ایناز   ؛توسعه فرهنگی بر مبنای گراند تئوری استبررسی ابعاد    ق یتحق  نیهدف ا  نکهیبا توجه به ا  .3

  ،تواند نمود بیشتری پیدا کندد تتوری را با متغیر دیگری که میشده از کرانهریک از موارد استخراج  ندتوانیم  ندمهعالق

 گاه سرمایه فکری به موضوع فرهنگ. بسط دهند از جمله ن

رفتارهای انطباقی حاصل  به  تا  را دنبال کنند  فرهنگی    ۀعد رفتاری نیز موضوع توسعشود از بُپژوهشگران توصیه میبه    .4

 از آن توجه شود.
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