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Abstract
The significance of attention to culture & the emphasis which exists in upstream
documents make research & recognition necessary in this field. So,
identification & validation of cultural policy making evaluation indicators can
help us know the cultural policy making performance & alleviate the
shortcoming of the cultural policies, programs, & activities. Research method
was qualititative with meta-synthesis type. Findings suggest that cultural policy
making evaluation indicators are represented through a structure that consists
of eleven criteria identified as appropriateness, efficiency, cultural competence,
ethics & epistemology, cultural consume & production, innovation culture,
human development, access & equity & effectiveness. Based on the research
findings, it is possible to reach a conceptual conclusion about cultural policy
making evaluation indicators in higher education so that through it, designing a
model can evaluate the existed status of higher education cultural policy making
& provide the necessary context for achieving desired status.
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چکیده
هدف این مقاله ،شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی است.
روش پژوهش حاضر ،کیفی و از نوع فراترکیب بوده است .جامعه پژوهش ،کلیه منابع مرتبط با شاخصهای ارزیابی
سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی طی سال های  1997تا  2020بود که در نهایت  75منبع به عنوان منابع
مرتبط ،به روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفتند .یافتهها پیشنهاد میکند که شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری
فرهنگی بایستی از طریق ساختاری ارائه شود که شامل یازده معیار تناسب ،کارایی ،صالحیت فرهنگی ،همکاری
بینالمللی ،فضای کالبدی ،اخال قیات و زیبایی شناسی ،تولید و مصرف فرهنگی ،فرهنگ نوآوری ،توسعه انسانی،
دسترسی و عدالت و اثربخشی است .بر اساس یافتههای پژوهش ،احتمال میرود که به یک نتیجه مفهومی درباره
شاخص های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی برسیم که از طریق آن طراحی یک الگو میتواند
وضعیت موجود سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی را ارزیابی کند و زمینه الزم برای دستیابی به وضعیت
مطلوب را فراهم سازد.

واژگان کلیدی:

شاخصها ،ارزیابی ،سیاستگذاری فرهنگی ،آموزش عالی.
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مقدمه
سیاستگذاری فرهنگی ،به معنای مدیریت در حوزه فرهنگ است .در واقع پلی حد فاصل
جایی که هستیم و جایی که میخواهیم برسیم ( )Khashei, 2018: 114و شامل مراحل تدوین،1
اجرا 2و ارزیابی 3است ( .)Hasnavi & et al., 2016: 60سیاستگذاری فرهنگی ،تدوین راه حل
عملی برای دستیابی به اهداف میباشد ( .)Ashtarian, 2012: 88عالوه بر این ،مجموعه اقدامات
هدفمندی است که توسط بازیگر یا مجموعهای از بازیگران در مواجهه با مشکل یا موضوعی
خاص دنبال میشود ( .)Ashtarian, 2002: 27از آنجا که فرهنگ به عنوان وضعی از اوصاف
جامعه به باورها ،نگرش ها و رفتار انسانی محدود نشده ،بلکه تا روابط ،ساختارها و مصنوعات
مادی امتداد می یابد ،در شناخت کامل فرهنگ باید عالوه بر امور که قسمت اصلی فرهنگ
محسوب میشوند ،فعالیتها و نیز مقدورات فرهنگی را مورد سنجش قرار داد .الگوی ارزیابی
سیاستگذاری فرهنگی در آموزش عالی به صورت جزئی-تدریجی ( Alvani & et al., 2015:
 ،)37نوعی مهندسی فرهنگی به صورت دانش جلسهای ( ،)Tofighi, 2018رای گیری قیام و
قعودی ( ،)Zakir Salehi, 2017موسمی و پراکنده ( )Abili, 1997است .ارزیابی به عنوان یک
حوزه تخصصی در آموزش عالی مطرح است و بیانگر آن است که در مدیریت و برنامهریزی
آموزش عالی ،سیاستگذاری با اتکا به نتایج حاصله با دقت و حساسیت کامل و آگاهانه عمل
کرده است .این فرایند دارای اصول ،روشها و پیش بایستههایی است که مجموعاً ارزیابی را
تشکیل میدهند .در کلیه تعاریف ارزیابی به مفهوم علمی آن میتوان سه عنصر مشترک "فرایند
منظم و هدفدار جمع آوری دادهها و اطالعات"" ،قضاوت ارزشی درباره میزان مطلوبیت مورد
ارزیابی" و "اقدام و عمل مترتب بر نتایج ارزیابی" را مشاهده کرد ( & Mohammadi
 .)Fathabadi, 2012: 15برای ارزیابی مطلوب نیازمند شاخص هستیم .ارزیابی وقتی موثر ،حرفه-
ای و منصفانه اجرا شود ،هدفی باالتر از توقف سیاست را به دنبال خواهد داشت .تقویت
تشخیص و شناسایی هزینهها و منافع ،انسجام بخشی و یکپارچه نمودن اهداف ،افزایش شفافیت
و پاسخگویی بیانگر اهمیت ارزیابی در سیاستگذاری است (دانش فرد.)248 – 253 :1394 ،
فلسفه وجودی ارزیابی در آموزش عالی گزارش دهی ،4توجیه 5و پاسخگویی 6است
( .)Farstkhah, & Bazargan, 2017: 15مهمترین معیارهای ارزیابی در سیاستگذاری فرهنگی
تناسب ،کارایی و اثربخشی هستند ( .)Soltani Gerd Faramarzi, 2011این معیارها به ترتیب به
ارزیابی تدوین سیاست ،ارزیابی اجرای برنامهها و ارزیابی اثربخشی فعالیتها میپردازند .از نظر
اشتریان ( )2012: 177ارزیابی در سه مفهوم قبل از عمل ،حین عمل و بعد از عمل سیاستگذاری
1 - Formation
2 - Implementation
3.- Assessment
4 - Reporting
5.- Justification
6.- Accountability
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قابل به کارگیری است .به هر میزان که از سطح کالن به سطح میانی و خرد نزدیک میشویم،
زمینه بیشتری برای روشهای کمّی در ارزیابی سیاستها فراهم میشود .در نگاه هاولت و
همکاران ( ،)2009: 326ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی به دلیل مشارکت مجموعه های متفاوت
بازیگران در فضای سیاست و زیر نظامهای آن همزمان یا به تناوب در انواع فعالیتهای رسمی
و غیر رسمی در ارزیابی یک فرایند پیچیده است .بنابراین ،شناخت دقیق از وضعیت فرهنگی
نظام آموزش عالی ،مستلزم نظامی از شاخصهای فرهنگی است که در طراحی آن باید تعریف
و تفسیر ما از فرهنگ و مقدم بر آن نحوه نگرش ما به انسان ،جامعه و جهان مد نظر قرار گیرد
( .)Salimi, 2014: 83مطالعات صورت گرفته ،هر یک از زاویهای به ارزیابی برنامههای فرهنگی
پرداختهاند ولی به ندرت به صورت فرایندی و محتوایی به ارزیابی و یا ارائه الگو پرداختهاند .از
طرفی کمتر به معیارها و شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی توجه کرده و بیشتر به
صورت عمومی ،تالیفی و ترجمهای به موضوع پرداختهاند .هدف اصلی این مطالعه شناسایی و
اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی ،آن هم از طریق
ترکیب یافتههای پژوهشهای صورت گرفته و دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی است.
ویژگی شاخصهای ارزیابی مطلوب
شاخص خوب در چارچوب هرم عملکرد به صورت تعداد کم ولی دارای محدوده گسترده،
قابل فهم بودن ،اجتناب از همپوشانی ،دسترسی آسان ،سازگاری بینالمللی ،ارتباطات شفاف و
اهداف سیاستی قابل تبیین است ( .)The indicator working group, 2005: 38اسمیت ()1999
ال
معیارهای  SMARTرا برای اهداف و شاخصهای اندازه گیری تعیین نموده است )1( :کام ً
مشخص1؛ ( )2قابل اندازه گیری2؛ ( )3قابل دستیابی3؛ ()4دارای زمانبندی مشخص .4در مطالعه
گرجی پور و همکاران ( ،)2019الگوی ارزیابی چرخه سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه
کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسالمی ارائه شده که در آن نیاز به یک الگوی بومی مبتنی بر
فرهنگ دینی اشاره شده است .شاخصهای مطلوب در این مطالعه برای فرایند سیاستگذاری
فرهنگی در قالب پنج مولفه شناخت و درک مسئله(هویتبخشی ،معنویت افزایی ،رشد اجتماعی،
بصیرت افزایی)؛ تدوین راه حلها(تناسب ،ظرفیتها و نیازها ،نوگرایی ،کارآمدی ،اقتضا نگری)؛
مشروعیت بخشی(حمایت قانونی ،اقناع پذیری)؛ اجرای خط مشی(متناسب سازی مکانی و
زمانی ،بستر سازی نرم وسخت) و ارزشیابی خط مشی(نظارت چند سطحی ،نظارت مستمر،
نظارت هوشمند) شناسایی شدند .جهان بین ( ،)2020شاخصهای ارزیابی حوزه فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی را به صورت درصد جذب اعتبارات ،میزان جذب مخاطب اجرای
1.- Specific
2.- Measurable
3.- Relevant
4 - Timebound
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برنامههای فرهنگی ماندگار ،فعالیتهای ابتکاری ،فضای مجازی ،تشکلها و نشریات ،کرسیهای
آزاد اندیشی و میزان سرمایه گذاری و توجه خاص به استاد در زمینههای فرهنگی مورد توجه
قرار داده است .کاووسی ( )2020در ارزیابی جایگاه مولفههای حقوق فرهنگی در نظام توسعه
فرهنگی کشور به آزادی فرهنگی ،دسترسی به فرهنگ ،حق انتخاب هویت ،حقوق فرهنگی و
احترام به تنوع فرهنگی ،پاسخگویی به نیازهای فرهنگی ،تعامل مثبت اجتماعی میان افراد ،امنیت
شخصی ،آزادی بیان و اندیشه به عنوان شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی اشاره کردند.
روش بررسی
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت دادهها و سبک تحلیل در گروه پژوهش
های کیفی قرار میگیرد .اطالعات اسنادی مبنای روش جمعآوری دادهها در این پژوهش است.
جدول  - 1نویسندگان مقاالت و جامعه آماری پژوهش (منابع شاخص ها)
()1هاوکز()1381؛()2آالیر و همکاران ()1383؛ ( )3صالح اولیا و همکاران()1384؛()4خان محمدی()1385؛( )5طلوعی فرد و
همکاران()1387؛ ( )6کلدی و همکاران()1388؛ ( )7لبادی()1388؛ ( )8دهقانی و همکاران()1388؛ ()9دابنی()1388؛ ()10
بادهام()1389؛ ( )11بوتچوا و همکاران ()1389؛ ( )12فضل اللهی و همکاران()1390؛ ( )13رضوانی و همکاران()1390؛
()14سلطان گرد فرامرزی()1390؛ ()15آزادی ارمکی و همکاران()1390؛ ( )16اشتریان()1391؛ ()17شورای انقالب
فرهنگی()1391؛ ()18حاجی پور و همکاران ()1391؛ ( )19نوروززاده()1391؛ ()20مصطفوی فرد()1391؛ ()21خواجه سروی
و همکاران()1391؛ ()22اشتریان و همکاران()1392؛ ()23تیاوا()1392؛ ()24متوسلی و همکاران()1392؛ ()25شورای انقالب
فرهنگی()1391؛ ()26شورای انقالب فرهنگی()1392؛ ( )27حقیقی کفاش و همکاران()1392؛ ()28موسوی بزاز و
همکاران()1392؛ ()29مرشدی و همکاران ()1392؛ ( )30اردکانی و همکاران()1392؛ ()31لوسیانی()1392؛ ()32میرزا محمدی
و همکاران()1393؛ ()33ابراهیم آبادی()1393؛ ()34انتظاری ()1393؛ ()35قمیشیان ()1393؛ ()36عبدی و همکاران ()1393؛
()37منیعی ()1393؛ ()38سلیمی و همکاران()1393؛ ()39قادری ()1393؛ ()40خضرلو و همکاران ()1394؛ ()41اصالن زاده
()1394؛ ()42ایزدی و همکاران()1394؛()43علیزادهمقدم()1394؛()44ضامنی()1395؛ ()45افتخاری و همکاران()1395؛
()46جاودانی()1395؛ ()47یونسکو()1395؛ ()48فراستخواه()1395؛ ()49کشتکار و همکاران()1395؛ ()50امین بیدختی و
همکاران()1395؛ ()51فرزانه و همکاران()1395؛ ()52دانشگاه خواجه نصیر ()1395؛ ()53اندرواژ ()1395؛ ()54صالحی
امیری و همکاران()1396؛ ()55زاهدی و همکاران()1396؛ ()56کارسی مارتین و همکاران()1396؛ ()57مرجایی ()1396؛
()58ذاکر صالحی و همکاران ()1396؛ ()59شورای انقالب فرهنگی()1396؛ ()60شورای انقالب فرهنگی()1397؛ ()61
فرامرزی و همکاران()1397؛ ()62ساعد و همکاران ()1398؛ ()63گرجی پور و همکاران ()1398؛ ()64شورای انقالب
فرهنگی ()1398؛ ()65فاتیح کوزه و همکاران ()1398؛ ()66غفاری()1399؛ ()67فراولی و همکاران()1399؛ ()68ماسیاگ
()1399؛ ()69علیزاده و همکاران ()1399؛ ()70پاپازوگلو()1399؛ ( )71طهرانچی()1399؛ ()72جهان بین()1399؛
()73کاووسی ()1399؛ ()74شورای اسالمی شدن ()1399؛ ()75جاودانی()1399

شیوه انجام پژوهش ،مرور مطالعات گذشته است که یک فراترکیب با شیوه کدگذاری متداول
در پژوهشهای کیفی و از روشهای فرامطالعه است .در این مطالعه ،اسناد و مقاالت زیر به
عنوان جامعه آماری در جهت استخراج شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی مورد استفاده
قرار گرفتند .روش فراترکیب ،ترکیبی تفسیری از یافتههای کیفی ارائه می نماید ( Abili & et
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 .)al., 2020: 5در این پژوهش از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و بارسو(،)2007
مانند شکل ( )1استفاده شده است.

ارائه یافتهها

کنترل کیفیت

تحلیل و ترکیب یافتهها

استخراج اطالعات مقاله

مناسب

جستجو و انتخاب مقاالت

بررسی نظاممند متون

تنظیم سواالت پژوهش

شکل  - 1گامهای روش فراترکیب.

طرح سوال :در اولین گام مرور نظاممند ،سواالت پژوهش تدوین گردید تا بتوان با این روش به
سواالت پاسخ داد .1 .شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی با عنایت به
اسناد و دیدگاه صاحبنظران کدامند؟؛ .2شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش
عالی از دیدگاه صاحبنظران تا چه اندازه معتبر هستند؟؛  .3الگوی شاخصهای ارزیابی
سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی چگونه است؟ روش تحقیق کیفی مرور نظام مند ،به
دلیل وجود اسناد زیاد و جدید در زمینه شاخصهای سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی
با هدف تحلیل ترکیبی آنها صورت گرفت .بررسی و جستجوی نظاممند متون و مقاالت(شکل
 :)2بیش از  620سند علمی و مطالعه منتشر شده در پایگاههای اطالعاتی علمی معتبر داخلی و
خارجی در سالهای  1381تا  ،1399به مدت  19سال بر اساس کلید واژه های (شاخص،1
ارزیابی ،2سیاستگذاری فرهنگی )3و ارجاعات مرتبط در زمینه دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی مورد جستجو قرار گرفتند .عالوه بر ارجاعات مرتبط  ،موضوعات و مفاهیم کلیدی مرتبط
نیز مورد جستجو قرار گرفتند و در نهایت اسناد و مقاالتی که از نظر عنوان ،چکیده و محتوی
مرتبط و اطالعات بیشتری در خود داشتند ،انتخاب شدند .در هنگام بررسی موارد فوق چنانچه
الفاظی بودند که به غنای تحقیق کمک میکردند ،از طریق جستجوی آنها ،اسناد بیشتری به جامعه
آماری برای طی فرایند انتخاب اضافه میشدند .بررسیها بر اساس عنوان ،چکیده و محتوی
مانند شکل( )2صورت گرفت .در مجموع  75منبع (مقاله) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و
برای بررسی و پیداکردن معیارهای اصلی و مقولهها و در نهایت استخراج الگوی ارزیابی
سیاستگذاری فرهنگی آموزش عالی مناسب تشخیص داده شدند.

1.- Index
2.- Evaluation
3.- Cultural Policy Making
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تعداد مقاالت جستجو شده N=620
تعداد اسناد رد شده به علت عنوان N=355
تعداد اسناد برای بررسی چکیده N=265
تعداد منابع رد شده به علت چکیده N=145
تعداد اسناد برای بررسی محتوی N=120
تعداد منابع رد شده به علت محتوی
N= 45

تعداد کل منابع پذیرفته شده N=75
شکل - 2جستجو و انتخاب مقاالت مناسب.

استخراج اطالعات اسناد :اطالعات با استفاده از چک لیست اقتباس شده از جوانک لیاولی و
همکاران ( )2017به نقل از ابیلی و همکاران ( )2020: 6استخراج گردید .ترکیب یافتهها:
اطالعات به صورت نویسندگان ،نوع سند و مولفهها استخراج و در نهایت برای هر دسته ابعاد
شناسایی شدند .همچنین چون اسناد مورد بررسی به صورت مقاله بودند ،از ذکر نوع سند
خودداری شد .برای تجزیه و تحلیل یافتههای کیفی از تحلیل تم استفاده گردید .کنترل کیفیت
و ارائه نتایج :پژوهشگر در تمام مراحل به دقت منابع را مطالعه و مولفههای هر سند را مشخص
و دسته بندی کرد و برای هر دسته مقولهای شناسایی شد و در نهایت مورد وارسی و بازبینی
پژوهشگر قرار گرفت .همچنین یافتهها به صورت ساختار یافته ثبت ،سپس نوشتن و تفسیر
صورت گرفت .پژوهشگر کنترل کیفیت الزم را به صورت زیر دنبال کرد .همچنین وارسی و
بازبینی توسط اساتید راهنما و مشاور در جهت تامین اعتبار مطالعه دنبال شد .مبنای روایی این
پژوهش ،نظر متخصصان ،استاد راهنما و مشاورین این طرح بوده است .برای باال بردن اعتبار
پژوهش ،آنچه که انجام شد ،به صورت شفاف ارائه شد .تمام قسمتها ،یعنی شیوه گردآوری
مقاالت ،عناوین مقاالت ورودی و نحوه تلفیق اطالعات به صورتی گویا بیان شده است.
جدول  - 2معیارهای اعتبار پذیری تحقیق کیفی لینکلن و گوبا ()1985
به نقل از گرجی پور و همکاران()58:1398
معیارها

اقدامات پژوهشگر

قابل قبول بودن

مطالعه مقاالت و اسناد طی  3ماه

انتقال پذیری

انتخاب مقاله خوب با اطالعات کافی

قابلیت اطمینان

ثبت و ضبط جزئیات

تایید پذیری

رسیدگی و بازبینی مداوم
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پژوهشگران طی سه ماه به مطالعه اسناد منتخب پرداختند .طی پژوهش تعامل رفت و برگشتی
بین دادهها و تحلیل از سوی پژوهشگران و صاحبنظران که دانش کافی درباره ابعاد و جنبههای
مختلف موضوع پژوهش برخوردار بودند ،صورت پذیرفت .افراد صاحبنظر منتخب دارای مدرک
دکتری در حوزه سیاستگذاری ،ارزیابی ،آموزش عالی و یا شاغل در معاونتهای فرهنگی وزارت
علوم بودند که  15نفر آنها به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .اسناد
مطالعه شده در پژوهش دارای بهترین دانش و داده در حوزه ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام
آموزش عالی بودند .درباره یافتههای پژوهش با چندین فعال فرهنگی در بخشهای گوناگون
دانشگاه مشورت شد.

یافتههای تحقیق
با بررسی عنوان ،چکیده و محتوای مقاالت ،کتب و رسالهها در پایگاههای اطالعاتی75 ،
مقاله برای ورود به مرور نظاممند انتخاب شدند .فراوانی مقاالت منتشره نشان می دهد که
پژوهش ها در زمینه ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی با توجه به تالش دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی برای کسب مزیت رقابتی و ارتباط بیشتر با جامعه و صنعت رو به افزایش است.
جدول  - 3بازه زمانی اسناد
تعداد

درصد

سال انتشار

4

5%/4

1381 - 1386

31

41%/3

1387 - 1393

40

53%/3

1394 - 1399

در پاسخ به سوال اول که شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی با
عنایت به اسناد و دیدگاه صاحبنظران کدامند؟ ،در ابعاد تدوین ،اجرا و ارزشیابی ،معیارهای
تناسب ،کارایی ،صالحیتهای فرهنگی ،همکاریهای بینالمللی ،اخالقیات و زیبایی شناسی،
تولید و مصرف فرهنگی ،فرهنگ نوآوری ،فضای کالبدی ،اثربخشی ،دسترسی و عدالت و توسعه
انسانی شناسایی شدند .برای هر کدام از این شاخصهای کالن ،شاخصهای خرد با توجه به
جدول ( )4شناسایی شدند.
جدول  - 4فراترکیب شاخص های کالن و خرد ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی
ابعاد

معیارها

منابع شاخص ها

تدوین

تناسب

()4؛ ()5؛ ()12؛ ()14؛ ()24؛ ()26؛ ()35؛ ()62؛ ()63

اجرا

کارایی

()2؛ ()5؛ ()7؛ ()8؛ ()11؛ ()14؛ ()19؛ ()35؛ ()46؛ ()55؛ ()75

شناسایی و اعتبار سنجی شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی
صالحیت

()2؛ ()5؛ ()6؛ ()11

فرهنگی

؛ ()14؛ ()15؛ ()17؛ ()33؛ ()36؛ ()40؛ ()42؛ ()45؛ ()53؛ ()72( )60

همکاریهای

()1؛ ()3؛ ()3؛ ()7؛ ()10؛

بین المللی

()11؛ ()13؛ ()14؛ ()33؛ ()41؛ ()48؛ ()49؛ ()52؛ ()64؛ ()65

زیباییشناسی
و اخالقیات
تولید و مصرف
فرهنگی

()20؛ ()27؛ ()31؛ ()43؛ ()50؛ ()52؛ ()57؛ ()59؛ ()64؛ ()70

نوآوری
فضای
کالبدی
اثربخشی
ارزشیابی

()4؛ ()6؛ ()12؛ ()13؛ ()18؛ ()49؛ ()67؛ ()74
()2؛ ()3؛ ()13؛ ()16؛ ()19؛

فرهنگ

دسترسی و
عدالت
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()9؛ ()10؛ ()11؛ ()14؛ ()21؛ ()32؛ ()40؛ ()49؛ ()62؛ ()69؛ ()71؛ ()72

()1؛ ()3؛ ()8؛ ()14؛ ()16؛ ()47؛ ()55؛ ()60
()5؛ ()6؛ ()10؛ ()16؛ ()17؛
()26؛ ()33؛ ()35؛ ()36؛ ()39؛ ()43؛ ()49؛ ()50؛ ()51؛ ()55؛ ()63
()1؛ ()8؛ ()14؛ ()15؛ ()16؛ ()19؛ ()37؛ ()55؛ ()62؛ ()70

توسعه

()8؛ ()14؛ ()17؛ ()24؛ ()36

انسانی

؛ ()39؛ ()42؛ ()43؛ ()50؛ ()55؛ ()58؛ ()61؛ ()64؛ ()66

در پاسخ به سوال دوم ،که معیارها و شاخصهای ارزیابی شناسایی شده منتج از مطالعه
یافتههای پژوهشها ،اسناد و دیدگاه صاحبنظران تا چه اندازه معتبر هستند ،با استفاده از فراوانی
نظرات خبرگان شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی اعتبارسنجی
صورت گرفت ،تحلیلها انجام شد و نتایج حاصل شد.
بحث و تحلیل اعتبارسنجی شاخصها
بعد از مشخص شدن معیارها ،شاخصها مشخص میشوند .شاخصهای تناسب ،کیفی و
توسط خبرگان و صاحبنظران مشخص میشوند .شاخصهای کارایی به صورت کمی و کیفی
تعریف و در نهایت شاخصهای اثربخشی به صورت کمی و کیفی تعریف میشوند .هرکدام از
معیارهای تناسب ،کارایی و اثربخشی خود دارای سطوح و ابعادی هستند که مجموعه آنها بعد
از اعتبارسنجی شاخصها بر اساس یافتههای پژوهش به صورت زیر گزارش شده است.
اعتبار شاخصهای ارزیابی تناسب سیاستها
سیاستهای فرهنگی که برای برنامهها و فعالیتهای دانشگاهی در نظر گرفته میشوند،
بایستی متناسب با اهداف کالن ،ماموریتها و کارکردهای نظام آموزش عالی باشند .بنابراین ،بر
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اساس یافتههای پژوهش در جدول( ،)5تناسب سازی زمانی و مکانی از نگاه صاحبنظران معتبر
شناخته نشد و بقیه شاخصهای زیر معتبر شناخته شدند.
جدول  - 5اعتبار شاخصهای ارزیابی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

تناسب با نیازهای جدید

15

0

0

درجه همسویی با اهداف کالن

14

1

0

تناسب سیاست با ارزش های اسالمی

12

1

2

تناسب سیاست با اقتضائات زمانی و شرایط فرهنگی

15

0

0

تناسب میان نظام فرهنگی با نیازهای اقتصادی (نامعتبر)

8

5

2

تناسب سیاست با مقتضیات جغرافیایی ،تاریخی و زبانی

13

1

1

انطباق سیاست با نیازهای جامعه

15

0

0

تناسب سیاست با شرایط و چالشهای پیش رو

12

3

0

تناسب سازی زمانی و مکانی***(نامعتبر)

8

5

2

اعتبار شاخصهای ارزیابی کارایی برنامههای فرهنگی
اجرای برنامههای فرهنگی به روش صحیح و درست برای به حداقل رساندن هزینهها تحت
عنوان کارایی دارای اهمیت فراوان است .بر اساس یافتههای پژوهش در جدول( ،)6سهم بیشتر
از طرف دانشجویان ،میزان تالش و کوشش برای حل مسئله فرهنگی نامعتبر شناخته شدند.
جدول  - 6اعتبار شاخصهای ارزیابی کارایی برنامههای فرهنگی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

نسبت تعداد کنشگران فرهنگی به کل نیروی کار

6

5

4

میزان رضایت مدیران سازمان و ذینفعان

15

0

0

سهم بیشتر هزینهها از طرف دانشجویان ***(نامعتبر)

8

4

3

نرخ بازگشت هزینههای فرهنگی

15

0

0

یادگیری از ذینفعان(یادگیری سازمانی)

12

3

0

میزان رضایت ذینفعان از اجرای سیاست

15

0

0

کاهش هزینههای ناهنجاری فرهنگی

14

0

1

اجرای قانونمند و مستقل برنامههای فرهنگی

15

0

0

میزان تالش و کوشش برای حل مسئله فرهنگی***(نامعتبر)

7

4

4

نبود اتالف منابع در اجرای برنامههای فرهنگی

15

0

0

رضایت مشتری از اجرای برنامههای فرهنگی

15

0

0

319

شناسایی و اعتبار سنجی شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی

اعتبار شاخصهای ارزیابی صالحیت فرهنگی
صالحیت های فرهنگی در نظام آموزش عالی شامل دانش ،نگرش ،توانش و مهارت برای
انجام موثر و مطلوب فعالیتها است .بر اساس یافتههای پژوهش در جدول( ،)7انعکاس فرهنگ
در تصاویر و پوسترها ،محتوی و فعالیتهای مناسب فرهنگی و زبانی نامعتبر تشخیص داده
شدند.
جدول  - 7اعتبار شاخصهای ارزیابی صالحیت فرهنگی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

گنجاندن صالحیت فرهنگی در بیانیه ماموریتها

15

0

0

استفاده از دانش و تجربه قومیتهای مختلف

10

3

2

کمکهای مالی برای ارتقای صالحیت فرهنگی

7

6

2

ارتقای خودآگاهی نسبت به نگرش خود

15

0

0

میزان آگاهی و دانش دانشگاهیان از فرهنگ

15

0

0

احترام به نیروها برای بزرگداشت و مشارکت در جشنها

15

0

0

حفظ کرامت انسانی دانشجویان و آموزش بینفرهنگی

12

0

3

انعکاس فرهنگ در تصاویر و پوسترها***(نامعتبر)

9

4

2

اختصاص اولویتهای پژوهشی به فرهنگهای مختلف

15

0

0

میزان حساسیت و فهم فرهنگی

15

0

0

نگرش مثبت و حفظ اصالت فرهنگی

10

2

3

مهارت بین فرهنگی و زبانی

15

0

0

استفاده از مشاوران دارای دانش و تجربه و ارتباط با آنها

14

1

0

محتوی و فعالیتهای مناسب فرهنگی و زبانی***(نامعتبر)

8

6

1

مواجهه فرهنگی با آسیبهای پیش رو

15

0

0

افزایش سواد فرهنگی و واکنش به افراد مختلف

15

0

0

دیدگاه و رفتار افراد درباره برابری

15

0

0

اعتبار شاخصهای ارزیابی همکاری بین المللی
تعامالت فرهنگی و داد و ستدهای علمی در پویایی و سرزندگی و در نهایت به روز شدن
فعالیتهای آن نقش بسزایی دارند .بنابراین در ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی
جایگاه ویژهای به خود اختصاص میدهد .بر اساس یافتههای پژوهش در جدول(،)8
شاخصهای ارتباط در بین گروههای فرهنگی و مبادالت فرهنگی نامعتبر شناخته شدند.
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جدول  - 8اعتبار شاخصهای ارزیابی همکاری بین المللی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

تحریک گفتمان های اجتماعی

11

4

0

روابط بینالمللی و مبادالت فرهنگی

15

0

0

تربیت افراد با مهارتهای بین المللی و جهانی

10

3

2

اهداف بینالمللی وسیع برای توسعه فرهنگی

9

5

1

ارتباط در بین گروههای فرهنگی***(نامعتبر)

8

2

5

شاخص های مبادالت فرهنگی***(نامعتبر)

6

9

0

سهم همکاریهای بینالمللی در رفع نیازها

15

0

0

آگاهی بین المللی

11

2

2

همکاری فرهنگی بین المللی

15

0

0

بینالمللی شدن و همکاریهای فرامرزی و جهانی

15

0

0

تعامل اثرگذار در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی

10

4

1

تعداد مقاالت و پروژههای مشترک با محققان خارج

15

15

تعدا پژوهشهای بینالمللی مشارکتی

15

0

0

تعداد ارجاعات همکاری بین المللی

15

0

0

اعتبار شاخصهای ارزیابی اخالقیات و زیبایی شناسی
نظر به طراوت و شادابی فضای دانشگاه در کنار احترام به افراد و بهبود مستمر ،توجه به
سنتها ،هنرها و نمایشها در قالب شعر ،موسیقی و هنر حائز اهمیت هستند .شاخصهای
اخالقی و زیبایی شناسی به عنوان یکی از معیارها و مولفههای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی
آموزش عالی حائز اهمیت است .براساس یافتههای پژوهش در جدول( ،)9توافق و نگاه خوبی
به شاخصهای زی بایی شناختی و اخالقیات صورت گرفت و تاکید بر گنجاندن بسته کاملی از
استانداردها و دستورالعمل های تقویت کننده این بخش صورت گرفت.
جدول  - 9اعتبار شاخصهای ارزیابی اخالقیات و زیبایی شناسی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

حفظ حرمت و هویت دانشگاهها

15

0

0

افزایش اعتماد به نفس و روحیه خودباوری

12

2

1

به کارگیری مدیران متعهد و متخصص

15

0

0

توجه به موسیقی و شعر و هنر به عنوان عملکرد فکری

15

0

0

بصیرت افزایی و انتقادی عمل کردن

13

1

2

استاد متقی و عالم

12

2

1

انعطافپذیری در فعالیتهای فرهنگی

15

0

0

خرد ورزی و آزاد اندیشی

15

0

0
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اعتبار شاخصهای ارزیابی تولید و مصرف کاالهای فرهنگی
براساس یافتههای پژوهش در جدول ( )10شاخصهای ارزیابی تولید و مصرف کاالهای
فرهنگی به صورت زیر احصا ،اعتبارسنجی و معتبر تشخیص داده شدند .شاخص سرانه استفاده
از رسانههای سمعی و بصری در این بخش نامعتبر تشخیص داده شدند.
جدول  - 10اعتبار شاخصهای ارزیابی تولید و مصرف کاالهای فرهنگی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

سهم فعالیتهای فرهنگی گذرانده شده به کل زمان

12

3

0

تعداد جشنوارههای علمی و فرهنگی

15

0

0

سرانه مطالعه کتب غیر درسی

15

0

0

تعداد عناوین منتشره و شمارگان کتاب

15

0

0

تعداد سفرهای زیارتی اساتید و دانشجویان

15

0

0

تولیدات علمی فارغ التحصیالن

11

3

2

میزان استفاده از شعر ،تئاتر و موسیقی

15

0

0

استفاده از مکانهای فرهنگی برای اوقات فراغت

15

0

0

سرانه استفاده از رسانههای سمعی ،بصری***(نامعتبر)

6

4

5

تعداد دستاوردهای علمی برجسته از قبیل مقاالت معتبر

15

0

0

نرخ رشد نشریات فرهنگی

14

1

0

ارائه پژوهش در مجالت معتبر

11

3

2

متوسط ساعات پرداختن دانشجویان به امور فوق برنامه

15

0

0

تعداد مقاالت علمی و فرهنگی با بیش از یک نویسنده

11

1

3

تعداد اقدامات فرهنگی موفق

8

5

2

اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فرهنگ نوآوری
عالیق کنشگران و دانشگاهیان به نوآوری به عنوان روش تمایز رقابتی و ایجاد ارزش برای
مشتری تلقی میشود .این در حالی است که توجه کمی به توسعه ابزار اندازه گیری آن شده
است .بر اساس یافتههای پژوهش در جدول ( ،)11تعداد کارکنان فرهنگی دانشگاه نسبت به کل
دانشگاه به عنوان یکی از شاخصها معتبر تشخیص داده نشد.
جدول  - 11اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فرهنگ نوآوری
موافق

مخالف

بی نظر

شاخص
میزان گرایش به چند فرهنگی شدن

13

2

0

میزان گرایش به بازار و بازار محوری

15

0

0

یادگیری سازمانی و یادگیری از ذینفعان

15

0

0

نرخ موفقیت اشتغال در ارتباط فرهنگ و صنعت

11

4

0
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کارکنان فرهنگی دانشگاه نسبت به کل دانشجویان***(نامعتبر)

8

5

2

میزان گرایش به خالقیت و نوآوری

15

0

0

حساسیت به ارزشهای فرهنگی

15

0

0

انتقال و انتشار فرهنگ علم و نوآوری

10

2

3

میزان ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت بازاری شدن

11

2

3

تشویق و ارتقای نوآوری

10

3

2

حمایت و تشویق در جهت فرهنگ کارآفرینی

9

4

2

میزان گسترش فضای مجازی برای فعالیتهای فرهنگی

11

4

0

اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فضای کالبدی
نیروی انسانی ،فضا و تجهیزات در تسریع فعالیتهای فرهنگی و اثربخشی تاثیر بسزایی
دارند .بر اساس یافتههای پژوهش در جدول ( ،)12شاخصهای ارزیابی اثربخشی فضای کالبدی
که معتبر شناخته شدند ،در جدول زیر آمده اند.
جدول  - 12اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فضای کالبدی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

استفاده از امکانات عمومی برای فعالیتهای فرهنگی

12

2

1

نیروی انسانی ،فضا و تجهیزات فرهنگی

15

0

0

تعداد معاونت فرهنگی نسبت به کل دانشجویان

15

0

0

میزان آمادگی برای فعالیت در حوزه فرهنگ

13

1

1

سرانه فرهنگی افراد در آموزش عالی

15

0

0

حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی

14

0

1

سهم سرانه فضای فرهنگی

15

0

0

استفاده از امکانات متناسب با استعدادهای فرهنگی

12

1

2

اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فعالیت های فرهنگی
اثربخشی به انجام کارهای درست برای دستیابی به اهداف اشاره میکند .بر اساس یافتههای
پژوهش در جدول ( ،)13کاهش بیکاری دانش آموختگان ،بهبود شرایط زندگی و کیفیت برای
ذینفعان ،دریافتی بهتر و شغل مناسبتر و عدالت اجتماعی به عنوان شاخصهای استخراج شده
معتبر تشخیص داده نشدند و سایر شاخصهای معتبر در جدول آمدهاند.
جدول  - 13اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فعالیت های فرهنگی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

درجه همسویی سیاستها با اهداف کالن

15

0

0

کمک به رشد و توسعه فرهنگی

12

3

0
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ارتقای اشتغال و توسعه سیاست شواهد محور

10

4

1

کاهش بیکاری دانش آموختگان***(نامعتبر)

6

7

2

مقابله با تهاجم فرهنگی

12

2

1

مسئولیتپذیری و سازگاری اجتماعی

14

0

1

گسترش فرهنگ جامعه پذیری

13

2

0

باال رفتن معدل دانشجویان

10

2

3

بهبود شرایط زندگی و کیفیت برای ذینفعان***(نامعتبر)

9

4

2

دریافتی بهتر و شغل مناسبتر ***(نامعتبر)

7

5

3

تحوالت فکری و رفتاری

13

1

1

تربیت متخصصین متعهد و خالق

15

0

0

نرخ اشتغال دانش آموختگان در سازمانهای خاص

11

3

1

گسترش فرهنگ و ارزشهای اسالمی

14

1

0

عدالت اجتماعی***(نامعتبر)

9

5

1

رشد اجتماعی و توسعه فرهنگی

14

0

1

اعتبار شاخصهای ارزیابی دسترسی و عدالت فرهنگی
افزایش پوشش آموزش عالی و دسترسی متقاضیان ورود به آموزش عالی یکی از اهداف
قانون پنجم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور است .بر اساس یافتههای پژوهش در
جدول ( ،)14از دیدگاه صاحبنظران وسعت بخشیدن به میزان دسترسی و مشارکت نامعتبر شناخته
شدند.
جدول  - 14اعتبار شاخصهای ارزیابی اثربخشی فعالیت های فرهنگی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

سطح دسترسی به فرایندها و رسانههای فرهنگی

12

2

1

میزان دسترسی اقلیتهای مختلف به برابری

15

0

0

در دسترس بودن زیر ساختها در زمان مناسب

15

0

0

وسعت بخشیدن به میزان دسترسی و مشارکت***(نامعتبر)

9

6

0

میزان دسترسی به بودجههای مورد نیاز

10

2

3

میزان دسترسی زنان به آموزش عالی

15

0

0

توزیع آموزشگران به تفکیک جنسیت و مرتبه علمی

15

0

0

عدالت در دسترسی به منابع

12

3

0

میزان دسترسی به فرصتهای فرهنگی

14

1

0

دسترسی برابر زنان و مردان به برنامههای فرهنگی

9

4

2
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اعتبار شاخصهای ارزیابی توسعه انسانی
تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد یکی از اهداف عالیه آموزش عالی کشور در جهت
تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در کشور است .بر اساس یافتههای این پژوهش در
جدول ( ،)15شاخص های نامعتبر به صورت زیر مشخص شدند :سهم فرهنگ از تولید علم،
افزایش امید به زندگی ،رشد اقتصای و توزیع درآمد ،بهبود و هویت شهروندان ،درصد کاهش
میزان بیکاری ،توسعه جامعه و کیفیت زندگی بهتر.
جدول  - 15اعتبار شاخصهای ارزیابی توسعه انسانی
شاخص

موافق

مخالف

بی نظر

شاخص امید به زندگی

15

0

0

سهم فرهنگ از تولید علم***(نامعتبر)

6

6

3

بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی

15

0

0

افزایش امید به زندگی***(نامعتبر)

6

7

2

بهبود شرایط زندگی و کیفیت برای ذینفعان

15

0

0

دریافتی بهتر در نتیجه انجام فعالیتهای فرهنگی

7

6

2

دسترسی به آسایش واقعی

13

2

0

خوش بینی و امید نسبت به آینده

15

0

0

پیشرفت آموزشی

15

0

0

رشد اقتصادی و توزیع درآمد***(نامعتبر)

8

5

2

افزایش سواد فرهنگی

7

5

3

بهبود هویت شهروندان***(نامعتبر)

8

4

3

درصد کاهش میزان بیکاری***(نامعتبر)

6

6

3

توسعه جامعه و کیفیت بهتر زندگی ***(نامعتبر)

7

7

1

نتیجه گیری
در این مطالعه تالش شد تا از طریق فراترکیب یافتههای پژوهشها ،شاخصهای ارزیابی
سیاستگذاری فرهنگی استخراج و از نظر صاحبنظران مورد اعتبارسنجی قرار بگیرند و در نهایت
به سوال سوم پژوهش پاسخ داده شود .الگوی شاخصهای ارزیابی پس از اعتبارسنجی و
شناسایی شاخصهای نامعتبر به صورت زیر ارائه گردید .در پاسخ به سوال ( )3که الگوی
شاخصهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی کدام است؟ با توجه به فراترکیب
یافته های پژوهش ها و مطالعات نظری میتوان در یازده معیار مانند شکل( ،)3الگوی شاخص
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 اجرا و،های ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی را ارائه داد که مراحل تدوین
.ارزشیابی سیاستگذاری فرهنگی را در بر میگیرند

.) یافتههای پژوهش: مدل شبکهای شاخصهای ارزیابی(منبع- 3 شکل

موارد زیر در جهت ارتقای وضعیت ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی نظام آموزش عالی توصیه
:می گردد
مطالعه هر یک از معیارهای ارزیابی جهت استخراج شاخصهای فرهنگی بین المللی و جهانی

ارزیابی وضعیت موجود سیاستگذاری فرهنگی در جهت دستیابی به وضع مطلوب
توجه به شاخصهای ارزیابی از دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در راستای تعامالت جهانی

طراحی مطالعاتی در جهت ارزیابی برنامه های فرهنگی دانشگاهها با شاخصهای فوق
 صورتبندی و مدلهای مسئله شناسی و اجرای برنامهها،توجه به روششناسی
در نظر گرفتن اجراپژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل و مدل سازی آن
 اجرا و ارزشیابی سیاستگذاری فرهنگی در کنار هم نه به صورت،توجه به شکل گیری
مستقل
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