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مقدمه
چگونگی دستیابی به عدالت ،جامعترین پرسشی است که بشر در عصدر حاضدر بدا آن مواجده
است (بشیریه )0۹7۹ ،و سؤالی است که پیرامون آن حوزههای معرفتی گونداگون چدون فلسدفه
اخشق ،فلسفه سیاست و فلسفه حقوق تکوین یافتهاند .بنابراین ،میتوان گفت مسدئله مشدتر
بسیاری از دان های تجویزی و علمی در حدوزههدای مطالعدات انسدانی و اجتمداعی ،مسدئله
عدالت است .در واقع ،این نشان مدی دهدد کده مفهدوم عددالت ،اهمیدت زیدادی در مطالعدات
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دارد؛ به وری که نقطه ثقل نظریههای اجتماعی و سیاسدی تلقدی
میشود (کولر .)7110 ،عدلپذیری ضمن اینکه مقولهای فرهنگی است ،زمیندههدای سیاسدی و
اقتصادی تحقا عدالت اجتمداعی را تحدت تد ثیر قدرار مدیدهدد .در برداشدتی کلدی ،عددالت
اجتماعی ،اصطشحی است که به تحقا عدالت در اجتماع مربوط میشدود .بده عبدارت دیگدر،
هرگاه در اجتماع ،هر چیزی در جدای خدود قدرار گیدرد و مقدامهدا ،امکاندات و توانمنددیهدا
بهگونهای درست و منطقی توزیع شود ،عدالت اجتماعی تحقا یافته است .با وجود اهمیت این
موضوع ،نبود شاخصهای ارزیابی تحقا عدالت در جامعه ،زمینههای پیگیری و اجرای عدالت
اجتماعی را محدود میکند و نظام تصمیمگیری و برنامهریزی کشور را در برابر پیامدهای عینی
عملکردها ،با نوعی سرگردانی و ناآگاهی رو به رو میکند.
عدالت اجتماعی و فرهنگی ،محور مهمی است که در گسترش مشارکت سیاسدی و اجتمداعی
نق

تعیینکنندهای دارد .اگر نظام اجتماعی بهگونهای باشد که هر صاحب حقی به حقد

برسدد

و روابط میان افراد و نهادها متعادل باشد و همه در برابر قانون مساوی باشند و توزیدع امکاندات و
منابع کشور بهصورت عادالنده باشدد ،رضدایت مدردم از نظدام افدزای

خواهدد یافدت .رضدایت

اجتماعی بر انواع مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعشم حمایتها اثر مدیگدذارد .اهمیدت عددالت
فرهنگی تا آنجاست که پهوه های روانشناسی نشان میدهد برخی ویهگیهای روانی و جهانی
انسان ،تنها در موقعیت وفور و فراوانی ظهور مدییابدد .بدرای نمونده ،در زیبدایی وقتدی شدکل
میگیرد که در اجتماع وفور نعمت وجود داشته و شدت فقر کم باشد (بری.)7110 ،0

1. Barry
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در شرایط جدید جهانی با نظر به مسئلۀ فقر و ندابرابری در سدطب بدینالمللدی ،توجده بده
جنبههای فرهنگی عدالت در کنار جنبههای اقتصادی ضرورتی ویهه برای سیاستگذاری اسدت
(آرمن و زارع .)0۹91 ،چنین فضایی با قطبیشددن در سدطوح فرهنگدی نیدز همدراه اسدت .در
فضای جهانی شدن ،شدهرهای جهدان سدومی در دل شدهرهای جهدان اولدی و بدرعک  ،قابدل
مشاهدهاند .این نابرابری منجر به ایجاد قطبهای فضایی و اجتماعی در درون شهرها مدیشدود
که بستری برای بروز بیعدالتی در سطوح مختلد

از جملده سدطب فرهنگدی اسدت (عباسدی،

 .)0۹91در چنین شرایطی ،موضوع بیعدالتی یا نابرابری مطرح میشود .ندابرابریهدایی کده در
سطوح مختل

اجتمداعی اقتصدادی -سیاسدی و فرهنگدی وجدود دارندد ،مدیتوانندد متد ثر از

جغرافیای فرهنگی و ژئوپولتیک نیز باشند؛ بده ایدن معندا کده مجموعدهای از انسدانهدا کده در
جغرافیای مشخصی (در وجوه مختل

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی) زندگی میکنند ،بدهشدکل

نظاممند در موقعیت فرودستتری نسبت به سایر حدوزههدا برخدوردار باشدند و مرکزگرایدی و
توزیع نابرابر امکانات در منا ا مختل

میتواندد مسدئله عددالت در وجدوه مختلد

آن را در

مقیاس منطقهای مطرح کند (دیوی .)0999 ،0
لذا برای پیشگیری از بروز چنین بحرانهایی باید وجوه مختل

توسعه را در نظدر داشدت.

توسعه ،تابع اصل توازن و همگرایی در حیطههدای سیاسدی ،اقتصدادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی و
فناورانه است (عبیری .)0۹79 ،از منظر پهوهشی ،هرچند شاخصهای روشدنی بدرای سدنج
عدالت وجود ندارد ،اما در پهوه های انجامشده برای عدالت اجتماعی ،شاخصههدایی چدون
شرایط برابدر بدرای عمدوم شدهروندان ،عددالت در قدانونگدذاری ،تسداوی در برابدر قدانون و
شایستهساالری شناسایی شده است (اخوان کاظمی .)0۹70 ،برخی از این شاخصها عبارتند از
ایجاد شرایط برابر برای عموم شهروندان ،عدالت در قانونگذاری ،انتخاب و انتصاب افراد الیا
و شایسته برای موقعیتهای حکومتی و ...
در این میان ،عدالت فرهنگی بهعنوان بخ

اساسی عددالت مطدرح اسدت .چدون فرهندگ

امری اجتماعی است و در سایه مناسبات بین انسانها شکل میگیرد ،باید عدالت فرهنگی را در
ذیل عدالت اجتماعی تعری

کرد (اندرسون099۹ ،؛ مبلغی .)0۹91 ،عدالت از مسائلی است که
1. Davis
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به دلیل گستردگی و عما مفهومی آن ،نمیتوان آن را تنها در چارچوب حوزه خاصی از علدوم
انسانی محدود و بر آن اساس معنا و تبیین کرد ،بلکه حضور و ت ثیر آن در تمامی سداحتهدای
زندگی اجتماعی اعم از اقتصاد ،فرهنگ ،اجتماع و سیاست میتوان مشحظه کرد؛ تا جدایی کده
میتوان گفت عدالت فرهنگی زیربنای اصشح تمام عرصههاست (زیوری.)0۹7۱ ،
در دهههای بعد از  0921عدالت فرهنگی بدل به یکی از عمدهتدرین محورهدای مباحتدات و
مجادالتی نظری در علوم انسانی و اجتماعی شد .اما در تعری

ویهه از عدالت فرهنگدی ابهامداتی

وجود دارد و نظریهپردازی را نمیتوان یافت که مستقیماً در باب عدالت فرهنگدی نظریدهپدردازی
کرده باشد .بررسی سیر پهوه ها در کشور و آنچه که در دبیرخانه شورای عالی انقشب فرهنگی
گزارش شده است ،مؤلفههای کامل و دقیقی در مورد شاخصهای عدالت فرهنگی تددوین نشدده
است (شورای عالی انقشب فرهنگی .)0۹77 ،اما در یک برداشت کلی ،با توجه به اینکده فرهندگ
تمامی ابعاد زندگی انسان را شامل میشود ،عدالت فرهنگی را میتوان توجه بده نیازهدای علمدی،
آموزشی ،پهوهشی ،هنری و ا شعاتی بقات و نواحی گوناگون جامعه و توزیع صحیب و منطقی
توانمندیهای موجود به تناسب این نیازها تعری

کرد (اخوان کاظمی.)0۹70 ،

مسئله اساسی اینجاست که بدون توجه به عدالت فرهنگی ،در دقیا و درسدتی از کلیدت
مفهوم عدالت حاصل نخواهد شد و در پی آن ،تحقا عدالت در جامعه هم ممکن نخواهد بود.
بنابراین ،از یک سو ،باید عدالت فرهنگی بهعنوان سازه نظری مهمی در نظر گرفت و از سدوی
دیگر ،باید عدالت فرهنگی را در سطوح سیاستگذاری وارد کرد .تحقانیافتن عدالت فرهنگی،
تحقا عدالت در معنای عام را به مخا ره میاندازد و شرایط زیست عادالنه را محقا نمیکندد.
به این ترتیب ،دغدغهها و سؤالهای اساسی این مقاله عبارت است از اینکه شاخصهای اصلی
عدالت فرهنگی کدامند؟ و کدامیک از شاخصهای عدالت فرهنگی نسبت به دیگر شاخصهدا
دارای اولویتاند؟

الف .پژوهشهای پیشین
پهوه

که به ور مستقیم به شناسایی و برشمردن شاخصهای عددالت فرهنگدی بدا نظدر بده

وضعیت ایران (تا حد ا شع نویسندگان) پرداخته باشد ،وجود ندارد .با ایدن حدال ،تعددادی از
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پهوه های مرتبط با موضوع مرور خواهد شد .حیدریان ( )0۹79در پهوهشی به بررسی نحوه
توزیع خدمات فرهنگی (کتابخانه ،فرهنگسرا و کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان)،
مشخصنمودن میزان سرانه خدمات فرهنگی محدشت مختلد

شدهر زنجدان و تعیدین میدزان

دسترسی شهروندان ساکن در محشت آن به کاربریهای فرهنگی ،پرداخته اسدت کده در آن ،از
روش تحلیل شبکه در سیستم ا شعات جغرافیایی ،0برای یافتن میدزان دسترسدی محدشت بده
خدمات فرهنگی و همچنین ،شناسایی محدوه و میزان جمعیدت تحدت پوشد

هدر کداربری،

استفاده شده است.
در مطالعه دیگری ،تجاسب ( )0۹90در پهوهشی میدانی با ت کید بر احسداس عددالت ،نشدان
داده است که احساس عدالت در بین دان آموزان مدارس دولتی کمتر از داند آمدوزان مددارس
غیردولتی است و این تفاوت در کلیه ابعاد عدالت مشاهده شده اسدت .احسداس عددالت در بدین
دان آموزان دختر کمتر از دان آموزان پسر است و در کلیه ابعداد مصدداق دارد .در بدین مندا ا
آموزشی  00 ،0و  07تفاوت معناداری در بین احساس عدالت نمونه مشاهده نشده و تحصدیشت
والدین و سرمایه فرهنگی خانواده بر میزان احساس عدالت دان آموزان ت ثیر دارد؛ به این معنا که
خانوادههایی که از والدین تحصیلکردهتری برخوردارندد ،فرزنددان آنهدا کمتدر احسداس عددالت
میکنند .همچنین ،خانواده هایی که دارای سدرمایه فرهنگدی بداالتری هسدتند ،فرزنددان آنهدا نیدز
احساس عدالت کمتری دارند؛ یعنی احساس بیعدالتی بیشتری دارند و این موضوع در کلیه ابعداد
عدالت مصداق دارد.
ابراهیمپور و دیگران ( )0۹91بده ابعداد چهارگاندهی عددالت اجتمداعی ادرا شدده شدامل
فردگرایی اقتصادی ،نیاز ،برابری و انصاف و رابطه آن با مشارکت شهروندان در توسعهیدافتگی
شهر تبریز پرداختهاند .در این پهوه

میدانی با جامعه آماری  ۹71شهروند تبریدزی مشدخص

شده که رابطۀ مستقیم بین ابعاد چهارگاندۀ عددالت اجتمداعی ادرا شدده بدا میدزان مشدارکت
شهروندان در توسعهیافتگی شهر وجود دارد.
در پهوه

دیگری که با موضوع مقالده حاضدر نزدیدکتدر اسدت ،ساسدانپدور و دیگدران

( )0۹91با هدف تحلیل وسنج

میزان نابرابری فضایی در برخورداری از کاربریهای خدماتی
1. GIS

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  78زمستان 69

408

در نواحی  77گانه شهر سنندج به این نتیجه رسیدهاندد کده بدین توزیدع و میدزان برخدورداری
نواحی از کاربری خدماتی ،ارتباط منطقی و متعادلی وجود ندارد .به عبارت دیگدر ،ناسدازواری
توزیع فضایی خدمات را با نیازهای جمعیتی در سطب محدوده مورد مطالعه ت یید کردهاند.
فاضلنیا و دیگران ( )0۹79با هدف شناسایی و تحلیل فرایند توسدعه مندا ا روسدتایی در
مرکزی شهرستان رستم پرداختند .روش انجدام ایدن

بعد فرهنگی ،به بررسی  3۹روستای بخ

پهوه  ،توصیفی -تحلیلی بوده و برای گدردآوری ا شعدات و دادههدا از روش کتابخاندهای-
اسنادی و همچنین ،مطالعات میدانی و برای تجزیه و تحلیل دادهها از ندرم افزارهدای  SPSSو
 Arc GISو در تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات از «شاخص ناموزون موری » استفاده شدده
است .نتایج کار نشان داده که بین سطب برخورداری روستاها از امکاندات فرهنگدی بدا شدرایط
جمعیتی ،رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ،بین برنامهریزی فرهنگی با شدرایط اجتمداعی و
جغرافیایی هیچ رابطه معناداری یافت نشده است.
ملکی و شنبهپور ( )0۹91با هدف تحلیل خدمات بهداشدتی -درمدانی اسدتان خوزسدتان از
دیدگاه عدالت اجتماعی ،نشان دادهاند از کل شهرستانهای این استان ۱ ،شهرستان توسعهیافتده،
 7شهرستان در حال توسعه 7 ،شهرستان کمتر توسعهیافته و دو شهرسدتان محدروم هسدتند .بدا
توجه به نتایج محاسبه ضریب تغییرات  C.Vباالترین نابرابری در بین شهرستانها به «باوی» بدا
ضریب  ۹/007و از نظر شاخصها به داروسازان با ضریب  ۹/۹30و کمترین اخدتشف در بدین
شهرستانها به اهواز با ضریب  7/091و در بین شاخصهدا بده متوسدط تعدداد کارکندان خانده
بهداشت با ضریب  1/721اختصاص دارد.
موسوی و مدیری ( )0۹91با مطالعه اسناد و مدار و دادههدای سرشدماریهدای عمدومی
نفوس و مسکن در شاخصهای مختل
مقدار  1/777بیشترین نق

نشان دادهاند که شداخصهدای عددالت اقتصدادی بدا

را در نابرابریهای منطقهای در بین استانهای کشور دارندد؛ چدون

در اغلب شاخصهای مورد مطالعه ،تفاوتهایی بهلحدا چگدونگی توزیدع ثدروت و درآمدد،
گسترش فقر و سرانه درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به تحقدانیدافتن عددالت در جامعده
میشود .همچنین ،یافتههای تحلیلی مدلسازی معادالت ساختاری نشدان مدیدهدد مولفدههدای
عدالت اقتصادی در منا ا مختل

کشور بسیار متفاوت است.
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ولدبیگی ( )0۹91در پایاننامهای به الگوی فضایی شهر سنندج بر مبنای جنبههای مختلد
عدالت پرداخته است .در این تحقیا ،مشدخص شدده اسدت کده الگدوی توزیدع کداربریهدای
خدماتی شهری بهنفع گروههای مرفهتر جامعه عمل کرده و بندابراین ،بدا وجدود بدیتعدادلی در
توزیع فضایی شاخصها در بین نواحی و همچنین ،وجود همبسدتگی مسدتقیم و معندادار بدین
سطب اقتصادی -اجتماعی سداکنان ندواحی بدا میدزان برخدورداری از کداربریهدای شدهری و
شاخصهای کالبدی و نیز قرارگیری نواحی مرکزی شهری بهعنوان قلب تبنده شهر ،کده مدورد
توجه واستفاده عموم شهروندان شهر است ،در سطوح بسدیار پدایین توسدعه کالبددی ،عددالت
اجتماعی (معیارهای عدالت اجتماعی) در ساختار فضایی شهر سنندج به چشم نمیخورد.
رضایی ( )0۹90به جنبههای مختل

عدالت از جمله عدالت فرهنگی پرداخته است .نتدایج

بهدست آمده از تحلیل محتوای کمی و کیفی سه برنامده توسدعه (دوم ،سدوم و چهدارم) نشدان
میدهد در توجه به حوزههای چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد .به دور میدانگین
ی سه برنامه حدود  ۱1درصد توجه به حوزه اقتصادی بوده است و تقریباً توجهی نسدبت بده
حوزه سیاسی نشده است (حدود دو درصد) .به حدوزه اجتمداعی نیدز کدم توجده شدده اسدت
(حدود  03درصد) .توجه به حوزه فرهنگی حدود  71درصد است.
بناوندی ( )0۹90در پهوه

خود در باب احساس عدالت در جنبههای مختل

نشدان داده

است که بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی جوانان و نگرش به عدالت اجتماعی در جامعده رابطده
معناداری وجود دارد .بین نگرش جوانان به میزان وجود عدالت اجتمداعی در جامعده و میدزان
وجود عدالت رویهای ،رابطه معناداری وجود دارد .این رابطه ،مستقیم و قوی است؛ بده دوری
که با کاه

یکی ،دیگری به میزان زیادی کاه

مییابد و بالعک .

سیدآبادی ( )0۹71در پهوهشدی بدر روی الگوهدای تخصدیص بودجده فرهنگدی در دوران
سازندگی و اصشحات ،عدالت فرهنگی را از منظر اقتصاد فرهنگ بررسی کرده اسدت .در ایدن
پهوه  ،مشخص شده است که بین حوزهها و دستاندرکاران فرهنگی کشور جز در تولیدات
صدا و سیما که در دولت سازندگی رشد داشته ،در سایر مدوارد در دولدت اصدشحات بودجده
فرهنگی رشد و تخصیص بهتری داشته است.
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همان ور که در مرور پهوه های پیشین مشاهده شد ،عدالت فرهنگی بهعندوان سدازه یدا
مفهومی مستقل در ادبیات موجود مورد توجه نبدوده اسدت .هرچندد بده برخدی شداخصهدای
فرهنگی ذیل عدالت اجتماعی -سیاسی اشاراتی شده است ،اما خود فرهنگ بهعندوان حدوزهای
دارای استقشل نسبی از دیگر حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،چندان که بایدد و شداید
مورد توجه نبوده است؛ در حالیکه از منظر نظریههای کارکردگرایی و همچندین ،رویکردهدای
مت خر در زمینۀ مطالعات فرهنگی و جامعهشناسی فرهنگی ،فرهندگ بدهعندوان حدوزهای دارای
استقشل نسبی از دیگر حوزهها دارای منطا خاص خود است .اگر حوزۀ فرهنگ را دارای ایدن
استقشل نسبی بدانیم ،تفکیک عدالت فرهنگی از عدالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی یکدی از
ضرورتهای نظری و روشی در پرداختن به مقولدۀ عددالت خواهدد بدود .چندین تفکیکدی در
پهوه های صورتگرفته دیده نمیشود و این خألیی اساسی در پهوه های حدوزۀ عددالت
محسوب میشود .بنابراین ،پهوه
خوان

حاضر ،بر مقولۀ عددالت فرهنگدی ت کیدد دارد تدا اوالً ،بدا

رویکردهای اجتماعی بر مبنای عدالت فرهنگی ،خأل نظری در این زمینه را تا حدودی

جبران کند و ثانیاً ،با استخراج شاخصهای اصلی عدالت فرهنگی و اعتباریدابی آنهدا بدا نظدر
کارشناسان ،به این حوزه استقشل نظری بدهد.
در هر حال ،در پهوه های قبلی هیچ تششی برای مسئلهکردن عدالت فرهنگی نداشتهاندد
و شاخصهای مشخصی نیز برای این حوزه ارائه نکردهاند.
ب .مبانی نظری
عدالت در ادیان مختل

توحیدی یکی از عمدهترین محورهای گفتارها و دستورالعملهاسدت.

ت کید بر وجوه مختل

عدالت در اسشم ،این مفهوم را بدل به یکی از کلیدیتدرین مفداهیم در

گفتمان این دین کرده است .عدالت الهی ،عدالت در حکمرانی ،عددالت در مدینده ،عددالت در
خانواده ،عدالت در قبال اقلیتها ،برابری همۀ انسانها و ...همواره یکی از پرتکرارترین واژگان
در ادبیات اسشمی بوده است .از قرآن کریم بهعنوان بنیادیترین متن اسشم گرفته تا نهجالبشغده
بهعنوان نمونه الگوی حکمرانی ،عدالت ،محوریترین مبحث است .در عین حال ،اندیشدمندان
اسشمی از جمله امام خمینی«ره» ،شهید مطهری ،سید جمالالدین اسدآبدادی ،عشمده با بدایی
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و ...همواره عدالت را بهعنوان رکنی اساسی در اندیشۀ اسشمی مورد نظدر داشدتهاندد (میدرزاده،
0۹79؛ رحمانی و حاتمی .)0۹97 ،به این ترتیب ،نگاه به عدالت در گفتارهای دینی و بدهویدهه
اسشم ،نگاهی محوری است .از سوی دیگر ،مجموعۀ بزرگی از نظریههدای اجتمداعی پیرامدون
عدالت وجود دارند ،که باید از منظر عدالت فرهنگی قرائت شوند .در ادامه تشش خواهیم کرد
برخی از مهمترین رویکردهای نظری را بر محور عدالت فرهنگی مدرور کندیم تدا بتدوان از دل
آنها ،اصلیترین شاخصهای عدالت فرهنگی را شناسایی کرد.
چگونگی خوان

ساختارگرایان از عدالت فرهنگی را میتوان در استعاره زیربندا و روبندا فهدم

کرد؛ به این معنا که زیربنای اقتصادی تعیدینکنندده روبندای فرهنگدی اسدت و الگدوی عددالت
فرهنگی در گرو زیربنای اقتصادی است .به این ترتیب ،عدالت فرهنگدی در سداختارگرایی بده
معنای اولویت ساختارهای کشن (خاصده سداختارهای اقتصدادی) بدر سدایر حدوزههاسدت .در
چارچوب این مکتب ،نمیتوان فرهنگ را بهعنوان جزیرهای جدا از سایر حوزهها مطالعه کدرد.
در برخی از رویکردهایی که ذیل این مکتب قرار مدیگیرندد ،فرهندگ نسدبت بده سداختارهای
اقتصادی ،امری روبنایی است .خشصه کشم این رویکرد این است که سازوکار فرهنگی معلدول
سازوکارهای ساختاری است ،که این ساختار در وهلۀ نهایی از جانب اقتصداد سیاسدی تحمیدل
میشود .بنابراین ،خوان

این رویکرد بر مبنای عدالت فرهنگی از افا اقتصاد سیاسی و برابری

اقتصادی قابل رح است (اسول  ،711۱ ،مارک  ،0۹97 ،آلتوسر.)0۹77 ،
آدورنو و هورکهایمر ذیل مفهوم صنعت فرهنگ ،بر وجه کمی و تمرکز کمدی بدر فرهندگ
میتازند .از نظر این متفکران ،تولید انبوه کاالهای فرهنگی بیمایه و مبتذل بر محور توزیع برابر
و بدون توجه بده محتواهدای فرهنگدی خشقانده و زیبداییشناسدانه و فداخر ،تنهدا در خددمت
ویرانسازی بنیان آگاهی یا با اصطشح خودشان «خرفتسازی» تودهها صورت میگیرد .عدالت
فرهنگی برای این متفکران یعنی هنر و فرهنگ در خدمت آگاهی انتقادی ،خدشق و مبتندی بدر
بعد زیباییشناسی .این اندیشه -که مارکوزه در کتاب «انسان تکسداحتی» -نیدز در آن شدریک
است ،معتقد است تمرکز بر شکل اثر هنری و کاالی فرهنگی ،مانند خط تولید کاالهای بیمایده
است که تنها انسان را در درون مصرفگرایی و القیدی و سرخوشی پوچ اسیر میکندد و مدانع
مشارکت فعال انسانها در سرنوشت خودشان خواهد بود .آنها معتقدند گفتمدان جدیددی کده
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ذیل دولت مدرن مبتنی بر پیشرفت ایجاد شده است ،تنها در وجده کمیدت و مبتندی بدر منطدا
تولید سرمایه از یک سو ،و مشروعیتبخشی به نظامهای نابرابر از سوی دیگر ،دست به تولیدد
و توزیع کاالهای فرهنگی میزند.
این فهم رایج از عدالت فرهنگی (که به نظر میرسد فضدای رایدج فرهنگدی را نیدز در بدر
گرفته) تنها بر مفاهیمی چون دسترسی ،مصرف ،توزیع و تولید تمرکز دارد و چندان به محتوی
تولیدشده نظر نمیکند (آدورنو و هورکهدایمر0۹71 ،؛ بنیدامین .)0۹22 ،خشصده کدشم مکتدب
فرانکفورت در مورد عدالت فرهنگی این است که نظرنکردن به محتوای تولیدی و تولید انبدوه
فرهنگ عوامانه و بیمایه و مبتذل ،انسانها را تبدیل به موجوداتی تکافتاده و منزوی میکند که
ذیل جهان مصرفزده ،نه در

زیباییشناختیای پیدا میکنند و نه در تعیین سرنوشت خود در

حیات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی حاضر به مشارکت هسدتند .بدتوارگدی ،شدی گشدتگی و
صنعتیشدن فرهنگ ،محوریترین مبحث در اندیشۀ مکتب فرانکفورت است (مارکوزه0۹91 ،؛
باتامور.)0۹23 ،
سنت قابل ذکر دیگر برای فهم عدالت فرهنگی ،تفکر فمینیسم است .در مجمدوع ،فصدل
مشتر

رویکردهای فمینیستی ،مسئلۀ برابری و نقدادی نظدام مردسداالرانه اسدت .چگدونگی

رسیدن به این مهم در مسئلۀ عدالت فرهنگی ،استراتهی های متفداوتی را دربدردارد .رویکدرد
تفاوت که به «سنت پسامدرن» معروف است ،در پی تتبیدت پدذیرش تفداوتهدای جنسدیتی
است .سنت لیبرال بر مسئله برابری حقوقی و سنت تفکر چپ مارکسیستی بر مبارزه با نظدام
سرمایه داری ت کید دارد .عدالت فرهنگی در هدر کددام از سدنت هدا ،فصدل مشدترکی بدهندام
مسئله کردن زن در جهان امروز دارد .برای فمینیسم چپ ،عددالت فرهنگدی یعندی پرهیدز از
کاالییسازی زن؛ برای فمینیسم لیبرال ،یعنی به رسمیت شدناختن حدا متفداوتبدودن بدرای
زنان؛ و برای فمینیسم لیبرال ،یعنی نظام فرهنگی مبتنی بدر دسترسدی برابدر (دوبدوار0۹73 ،؛
میشل.)0۹7۹ ،
سنت با اهمیت دیگری که در زمینۀ عدالت فرهنگی قابل ذکدر اسدت ،تفکدر لیبرالیسدتی
است که مشتا از کارکردگرایی است .این رویکرد بر محور آزادی ،عدالت را تعری

میکند

و معتقد است عدالت فرهنگی ذیل آزادی فرهنگدی موضدوعیت دارد .متفکدران بدزرن ایدن
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مکتب که مت ثر از پراگماتیسدم آمریکداییاندد ،بدر آزادی هدای اساسدی و حقدوق سیاسدی و
اجتماعی تمرکز دارند (هایدک0۹70 ،؛ مشعباسدی .)0۹91 ،در مجمدوع ،سدنتهدای فکدری
ساختارگرایی ،کارکردگرایی ،فمینیسم و مکتب فرانکفورت بهعنوان شاخصترین رویکردهدا
در نظریۀ فرهنگی معاصر مورد بررسی قرار گرفتند .این رویکردها هرچندد بده دور مسدتقیم
مفهومی مانند عدالت فرهنگی را مدورد بررسدی قدرار ندداده اندد ،امدا بده مسدئلۀ فرهندگ و
نابرابری های فرهنگی همواره نظر داشته اند .به این ترتیب ،این رویکردها این امکان را دارند
که از منظر عدالت فرهنگی مورد خوان

قرار گیرند و اصلیترین شاخصهای آنها در ایدن

زمینه استخراج شود .در این مورد ،شاخص ها در دو سطب قابل تفکیکاندد :عیندی-ذهندی و
خرد -کشن .هرچند رویکردهای مورد بررسی ،هر کدام از افقی به مسئلۀ فرهنگ نظر دارندد،
در بسیاری از موارد نیز دارای همپوشانیهایی هستند.
این همپوشانیها از یک سو ،و نقاط ت کید از سوی دیگدر ،ایدن امکدان را فدراهم کدرد کده
مجموعهای از مفاهیم و شاخصها از دل این رویکردها استخراج شدود؛ تدا در مراحدل بعددی
بتوان این شاخصها را با روشهای مختل

اعتباریابی کرد .عشوه بر نظریههای پی گفته شده

برای تدوین شاخصهای بومی عدالت فرهنگی ،محققان به مرور وسیع ادبیدات دیندی ،جامعده
شناختی و نیز اسناد باالدستی کشور (قانون اساسی ،قوانین برنامههای توسعه ،سند چشدماندداز
و )...پرداختهاند ،تا به چارچوبی ویهه برای عدالت فرهنگی در ایران نزدیک شوند.
ج .روششناسی
روش این پهوه  ،تلفیقی از روشهای کمی و کیفی است؛ به این معندا کده در وهلدۀ اول بدا
کمک نظریهها و رویکردها مختل

در این زمینه به شناسایی و استخراج شاخصهدای عددالت

فرهنگی با نظر به ایران پرداخته شده است .همان ور کده در بخد

نظریدههدا مشداهده شدد،

مجموعهای از نظریهها با ت کید بر وجوه سیاسدتگدذاری فرهنگدی و عددالت اجتمداعی مدورد
بررسی قرار گرفتند و نقاط ت کید آنها در مورد عدالت فرهنگی در نظدر گرفتده شدد .در ابتددا
 01۱شاخص با کمک نظریهها و اسنادباالدستی اسدتخراج و سدپ  ،بدا جلسدۀ گدروه کدانونی
متشکل از  3کارشناس ،این شاخصها دستهبندی شد و به  17شاخص کاه

یافت .در مرحلۀ
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بعد ،این شاخصها را بدا اسدتفاده از روش دلفدی در یدک مداتری

 17در  17درجدهبنددی و

اولویتبندی شد .ی  01جلسه بدا  01کارشدناس مسدائل فرهنگدی در قالدب گدروه کدانونی،
اولویتدهی شاخصها نسبت به یکدیگر در  703حالت نمرهدهدی و بده ندرمافدزار میدکمدک
سپرده شد .در واقع ،برای سنج

وضعیت یا نسبت هر شاخص با دیگر شداخصهدا ،از روش

مقایسه زوجی (دو به دو) استفاده و تعداد کل مقایسهها با روش زیر محاسبه شد:
𝑛(𝑛 − 1) 42(42 − 1) 42 × 41
=
= 815
2
2
2

اعضای تشکیلدهندۀ گروه کانونی دارای تخصصهایی به ایدن شدرح هسدتند :چهدار نفدر
دارای درجه دکتری در حوزۀ جامعهشناسی فرهنگی؛ سه کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی (که
سابقۀ پهوه

در حیطۀ فرهنگ داشتند)؛ دو نفر در حوزۀ آیندهنگاری؛ و یک نفر هم بهعندوان

تسهیلگر که مسدئولیت پدروژه را برعهدده داشدته اسدت .از سدوی دیگدر ،پنجداه کارشدناس و
متخصص مسائل فرهنگی برای تکمیل پرس نامۀ ساختیافته بهعنوان نمونده آمداری پدهوه
حاضر با روش «نمونه در دسترس» انتخاب شدند .این افراد ،پرس نامه ساختیافته متشکل از
 17شدداخص را روی ی د

 2درجددهای لیکددرت اولویددتبندددی کردنددد .دادههددای حاصددل از

پرس نامههای این  31نفر با تحلیل عامل اکتشافی تحلیل شد.
به این ترتیب ،گامهای پهوه

حاضر به این قرار است :اول ،مطالعۀ اسدنادی و اسدتخراج

شاخصهای مورد ت کید نظریهها و اسناد باالدستی؛ دوم ،استفاده از گروه کانونی بدرای کداه
تعداد متغیرها؛ سوم ،استفاده از نرمافزار میکمک برای تحلیل متغیرهدای اثرگدذار و اثرپدذیر؛ و
چهارم ،استفاده پرس نامۀ ساختاریافتده بدرای  31کارشدناس و متخصدص مسدائل فرهنگدی و
تحلیل عامل اکتشافی.
واحد تحلیل در مطالعۀ حاضر ،شناسایی شاخص های عدالت فرهنگی در کل کشور بدا
تمرکز بر منا ا و استان هاست؛ به این معنا که ابتدا می خواهیم بدانیم چه شاخصهایی در
معن ای عام ،عدالت فرهنگی را می سنجند .بعد از شناسایی این شاخصها ،می توان وضع هر
شاخص را با توجه به داده های موجود یا گردآوری داده ،در هر استان یدا منطقده بررسدی
کرد.

441

تدوین چارچوبی برای سنجش شاخصهای عدالت ...

د .یافتهها
اولین گام پهوه

حاضر ،استخراج شداخصهدای حاصدل از نظریدههدای اجتمداعی و اسدناد

باالدستی در حوزۀ عدالت فرهنگی بود که در نهایت  01۱شداخص اسدتخراج شدد .سدپ  ،بدا
یافتند و در هم ادغدام شددند؛ بده دوری کده

مراجعه به نظر کارشناسان به  17شاخص کاه

تقریباً هیچ جنبهای حذف نشد و وجوه مختلفی که در نظریهها مدورد ت کیدد بدود ،در ایدن 17
شاخص گنجانده شد .الزم به ذکر است که بهلحا سنج

شاخصها ،بعضدی از شداخصهدا

عینیاند و برخی دیگر ذهنی .همچنین ،تعدادی هم عینیاند و هم ذهنی .شاخصهای مستخرج
از نظریه و اسناد باالدستی و همچنین ،نظر کارشناسان در جدول شدماره یدک ارائده شددهاندد.
ضمن آنکه عینی و ذهنیبودن آنها با حروف اختصاری (ع)( ،ذ) و (ع ذ) مشخص شده است.
جدول  .4شاخصهای استخراجشدۀ عدالت فرهنگی از نظریهها و نظر کارشناسان
(میانگین نمره حاصل از لیکرت  7درجهای)
خانواده
0

(نرخ اعتیداد ،میدزان خشدونت علیده
زنان ،فرصت و شرایط تحصیل برای

عذ

3/01

7۹

توزیع فضاهای پزشکی -بهداشتی

ع

1

زنان و )...
7

توزیع فضاهای ورزشی

۹

توزیع فضاهای هنری

1

توزیع فضاهای دینی

3

توزیع فضاهای تفریحی

۱

ورزش همگانی

2

اشتغال زنان

ع

ع

3/1۱

71

1/91

73

توزیددع در دسترسددی بدده محصددوالت
فرهنگی

ع

۹/9۱

ت مین امنیت فرهنگی
(امید بده آیندده ،رضدایت از زنددگی،

ذ

۹/91

کیفیت زندگی و )...
ع
ع

ع

1/77

7۱

توازن نسبت اساتید به دانشجویان

ع

۹/91

1/77

72

توزیع متوازن فضاهای آموزش عالی

ع

۹/7۱

1/2۱

77

1/27

79

اقتصاد فرهنگ
(تسهیشت در تولید ،توزیدع و فدروش
آثار فرهنگی و هنری و )...

عذ

تعداد مراکز رفاهی برای گردشگران

ع
ذ
ع

۹/7۱

۹/71
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توسعه تعامشت مردمی
7

توزیع متدوازن شدبکههدای اسدتانی و
محلی صدا و سیما

ع

1/31

۹1

(روابط بدین پیدروان مدذاهب رسدمی در

ع

استانها ،میزان ازدواج بین پیروان مذاهب

ذ

مختل

۹/27

رسمی در استانها)

دینداری
9

(میزان پذیرش امر به معروف و نهدی از

عذ

منکر در زندان ،میدزان پدذیرش امدر بده

1/1۱

۹0

نشاط ملی

ع
ذ

۹/2۱

معروف و نهی از منکر در مردان)
آموزش عمومی
01

میزان حجاج

ع

1/۹7

۹7

(آمدوزشهددای بهداشددتی ،اجتمدداعی در
گروههای قومی ،جنسیتی و دینی)

00

آزادی ادیان در حوزههای مختلد

در

ع
ذ

۹/21

عذ

1/۹1

۹۹

بودجه آموزش و پرورش

ع

۹/27

ع

1/۹1

۹1

توسعه فناوریهای نوین فرهنگی

ع

۹/21

عذ

1/7۱

۹3

بودجه ورزش و جوانان

ع

۹/21

01

تعداد احزاب

ع

1/77

۹۱

تعداد سازمانهای مردمنهاد در استان

ع

۹/۱7

03

برابری افراد در مقابل قانون

عذ

1/0۱

۹2

ع

۹/37

0۱

بودجه سازمان حج و زیارت

ع

1/0۱

۹7

ع

۹/37

07
0۹

02

چارچوب قانون اساسی
بودجه بهداشت
رعایددت حقددوق اقددوام در چددارچوب
قانون اساسی

توزیع امکاندات متناسدب بدا نیازهدای

توزیددع در دسترسددی بدده محصددوالت
هنری
توزیع مراکز تحقیقاتی
توزیددع متددوازن فضدداهای آموزشددی

ع

1/01

۹9

ع

1/01

11

بودجه فرهنگ و ارشاد اسشمی

عذ

1/01

10

بودجه سازمان صدا و سیما

ع

71

هنرمندان استان

ع

1/01

17

جذب گردشگر

ع

70

توازن نسبت معلمان به دان آموزان

ع

1/17

77

بودجه آموزش عالی

ع

1/17

07
09

گروههای کمتوان (سالمندان ،معلولین)
توزیع فضاهای فرهنگی
شناسایی ،نگدهداری و معرفدی میدرا
فرهنگی کشور

سپ

دان آموزان

ع

۹/۹۱

ع

0/۱9
0/39
0/37

مقایسه زوجی انجام شد و بر اساس تحلیل مبتنی بر نرمافزار میکمک ،اثرات متقابل

شاخصها بررسی و الگوی حاکم بر روابط میان شاخصها مشخص شد .نمدودار زیدر الگدوی
اثرات مستقیم شاخصها بر یکدیگر را نشان میدهد.
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در نمودار توزیع حاصل از نرم افزار میکمک مشدخص شدد کده شداخصهدای خدانواده،
دینداری ،اقتصاد فرهنگ و برابری در برابر قانون ،اثرگذارترین شاخصها هسدتند .بده عبدارت
دیگر ،از  17شاخص  1شاخص بدهعندوان شداخصهدای زیربندایی شناسدایی شددند و دیگدر
شاخصها اثر معناداری در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بر یکدیگر نشان ندادندد و رابطدۀ آنهدا از
نظر کارشناسان رابطۀ دوسویه دیده شد.
ماتری

ویهگیهای  MDIدر مورد رابطۀ سطرها و ستونها برای تعیدین اثدرات مسدتقیم و

غیرمستقیم شاخصها بر یکدیگر و تعیین اولویتبندی شداخصهدا نیدز از جددول نسدبتهدا
استفاده شد .بر اساس جدول نسبتها ،اولویتبندی شداخصهدا تعیدین شدد و شداخصهدای
خانواده ،دینداری ،اقتصاد فرهنگ و برابری در برابر قانون دارای وزن باالتر و در اولویدتهدای
اصلی هستند .سایر اولویتها در جدول  7ارائه شدهاند.
جدول  .1اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخصها بر یکدیگر

مستقیم

غیرمستقیم

0

خانواده

 

 

 

7

دینداری

 

 

 

۹

اقتصاد فرهنگ

 

 

 

1

برابری در مقابل قانون

 

 

 

ردی

اثر

اثر

شاخص
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مستقیم

غیرمستقیم

3

توزیع فضای فرهنگی

 

 

 

۱

توزیع فضای هنری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دسترسی به محصوالت هنری

 

 

 

01

رعایت حقوق اقوام

 

 

 

00

توزیع فضاهای ورزشی

 

 

 

07

توزیع فضای بهداشتی

 

 

 

0۹

آموزش عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

دسترسی مراکز تحقیقاتی

 

 

 

70

امنیت فرهنگی

 

 

 

77

توسعه فناوریهای نوین

 

 

 

7۹

توزیع فضاهای دینی

 

 

 

71

بودجه آموزش عالی

 

 

 

ردی

اثر

اثر

2
7

01
03
0۱
02
07
09

شاخص

آزادی ادیدددان در چدددارچوب
قانون
دسترسدددی بددده محصدددوالت
فرهنگی

توزیع متوزان فضای آموزشدی
دان آموزان
توزیع متوازن فضاهای آمدوزش
عالی
توازن نسبت معلم به دان آموز
تدددوازن نسدددبت اسددداتید بددده
دانشجویان
شناسددایی ،نگهددداری و معرفددی
میرا فرهنگی کشور
توزیع متوزان شبکههدای صددا
و سیما
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مستقیم

غیرمستقیم

 

 

 

7۱

هنرمندان استان

 

 

 

72

تعداد سمنها

 

 

 

77

بودجه فرهنگ و ارشاد

 

 

 

79

توسعه تعامشت فرهنگی

 

 

 

۹1

تعداد حجاج

 

 

 

۹0

جذب گردشگر

 

 

 

۹7

تعداد مراکز برای گردشگر

 

 

 

۹۹

اشتغال زنان

 

 

 

۹1

ورزش همگانی

 

 

 

۹3

نشاط ملی

 

 

 

۹۱

بودجه آموزش و پرورش

 

 

 

۹2

توزیع فضاهای تفریحی

 

 

 

۹7

بودجه ورزش و جوانان

 

 

 

۹9

بودجه بهداشت

 

 

 

11

بودجه سازمان حج و زیارت

 

 

 

10

بودجه صدا و سیما

 

 

 

17

تعداد احزاب

 



 

ردی

اثر

اثر

73

شاخص
توزیددع امکانددات متناسددب بددا
نیازهای گروههای کمتوان

DI R E CT D E P E N D SE N CE

بر همین مبنا ،در اولویتبندی با هدف دستهبنددی و خوشدهبنددی شداخصهدا از تکنیدک
تحلیل عاملی 0استفاده شد .لذا پرس نامهای راحی و با استفاده از گویههای ی

لیکدرت از

 31کارشناس خواسته شد که میزان اهمیت هر کدام از شاخصهای  17گانه را بدرای سدنج
عدالت فرهنگی در سطب منا ا (استانها) مشخص کنند .نتایج تحلیل عامدل تاییددی در ادامده

1. Factor analysis
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آمده است .برای تحلیل عوامل ،ابتدا آزمون بارتلت و کایزر اجرا شد که مطابا بدا جددول زیدر
انجام تحلیل عوامل روی دادهها امکانپذیر است.
جدول  .1آزمون بارتلت و کایزر
 
 

کفایت نمونه بر اساس کایزر
خی دو تقریبی

 

درجه آزادی

 

معناداری

آزمون بارتلت

مقدار ویهۀ شاخصها که باید باالتر از یک باشند ،در نمودار زیر نشدان مدیدهدد کده ایدن
مقدار تحقا یافته و بی

با کمک چرخ

از نیمی از شاخصها قابلیت تحلیل عوامل را دارند.

ویرامک

و  31بار چرخ  ،شاخصها به  3بعد کاه

یافتند کده نتدایج

آن در جدول  ۹ارائه شده است .مطابا با یافتههای جدول ،در مجموع  0۹شداخص بده خدا ر
نداشتن ضریب باالتر از  1/۹از شاخصهای 17گانه حذف شدند 79 .شاخص باقیماندده در 3
خوشه و بار عاملی معنادار گردآوری شده و در جدول  ۹ارائه شدهاند .هر کدام از شداخصهدا
ذیل یکی از ابعاد پنجگانه بار عاملی باالتر از  1/۹داشتند و لذا ذیل آن بعد معنادار بوده و ذیدل
ابعاد دیگر معنادار نبودند .سایر شاخصهایی که ذیل هیچیک از ابعاد پنجگانه دارای بار عداملی
باالتر از  1/۹نبودند ،حذف شدند.
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جدول  .1ماتریس چرخشیافته با  10چرخش ویرامکس
مؤلفهها












 







خانواده

0







 



ورزش همگانی

7









 

اشتغال زنان

۹









 

توزیع فضای بهداشتی

1

 









توزیع فضای فرهنگی

3

 









توزیع فضای هنری

۱







 



اقتصاد فرهنگ

2

 









دسترسی به محصوالت فرهنگی

7









 

دسترسی به محصوالت هنری

9









 

دسترسی مراکز تحقیقاتی

01



 







برابری در برابر قانون

00





 





رعایت حقوق اقوام

07





 





آزادی ادیان در چارچوب قانون

0۹

 









توزیع فضای آموزشی دان آموزی

01









 

توازن نسبت استاد-دانشجو

03

 









آموزش عمومی

0۱









 

توزیع شبکههای صدا و سیما

02



 







دینداری

07



 







توزیع فضاهای دینی

09

 









امنیت فرهنگی

71

 









هنرمندان استان

70









 

توزیع فضاهای تفریحی

77





 





تعامشت فرهنگی

7۹









 

تعداد سمنها

71







 



توزیع فضاهای ورزشی

73









 

تعداد مراکز برای گردشگران

7۱









 

نشاط ملی

72





 





بودجه آموزش و پرورش

77



 







بودجه آموزش عالی

79
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براساس بار عاملی ،تقسیمبندی شاخصها ذیل ابعاد پنجگانه بودجده و خددمات فرهنگدی،
اقتصاد و نشاط اجتماعی ،اقلیتها و سشمت اجتماعی ،انسجام فرهنگدی و آمدوزش و فرهندگ
انجام شد.
جدول  .1شاخصهای باقیمانده در  1بعد مطابق با نتایج تحلیل عاملی
بودجه و خدمات

اقتصاد و نشاط

اقلیتها و سالمت

فرهنگی

اجتماعی

اجتماعی

انسجام فرهنگی

اشتغال زنان

ورزش همگانی

رعایت حقوق اقوام

خانواده

توزیددددع فضدددداهای

اقتصاد فرهنگ

آزادی ادیددددددان در

برابدددری در برابدددر

چارچوب قانون

قانون

تعامشت فرهنگی

دینداری

آموزش و فرهنگ
توزیددددع فضدددداهای
فرهنگی

بهداشتی
دسترسددددددی بدددددده

توزیدددع فضددداهای

محصوالت هنری

ورزشی

دسترسددی بدده مراکددز

نشاط ملی

تحقیقاتی
تددوازن بددین اسددتاد و

بودجه آموزش عالی

توزیع فضاهای هنری
دسترسدددددی بددددده
محصوالت فرهنگی

بودجدده آمددوزش و

توزیدددع فضددداهای

توزیددددع فضدددداهای

پرورش

دینی

آموزش دان آموزی
آموزش عمومی

دانشجو
توزیع شبکههای صددا

امنیت فرهنگی

و سیما
توزیددددع فضدددداهای

هنرمندان استان

تفریحی
تعداد سمنها
تعددداد مراکددز بددرای
گردشگران

نتیجهگیری
در این مقاله تشش بر آن بود تا با نظر به شرایط ایران و با بهرهگیری از سنتهای نظری ،اسناد
باالدستی ،نظرات خبرگان و متخصصان ،مجموعهای از شاخصها ارائه شود کده بدرای عددالت
فرهنگی دارای روایی و اعتبار کافی باشند .به این ترتیدب ،بدا کمدک نظریدههدا ،کارشناسدان و
روشهای آماری تشش شد این شاخصها اسدتخراج شدود .نتدایج اسدتفاده از تکنیدک تحلیدل
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عاملی و تحلیل میکمک در نهایت همپوشدانی  79شداخص را نشدان داد .ایدن شداخصهدا را
میتوان شاخصهای اصلی عدالت فرهنگی دانست که در جدول  ۱ارائه شدهاند.
جدول  .9شاخصهای فاقد همپوشانی تحلیل عوامل و تحلیل
میکمک که در تحلیل نهایی حذف شدند
فرهنگی

فناوریهای نوین

میرا

تعداد احزاب

توزیع فضاهای آموزش عالی

تعداد حجاج

توزیع نسبت معلم به دان آموز
فرهنگی

بودجه سازمان حج و زیارت

میرا

بودجه صدا و سیما

بودجه صدا و سیما

بودجه فرهنگ و ارشاد

توجه به گروههای کمتوان

بر اساس آنچه انجام شد ،از یکسو ،تشش بر آن بود فصل مشتر رویکردهای مختل
عدالت در نظر گرفته شود و از سوی دیگر ،فقدان شاخصهای معدین بدرای سدنج

به

عددالت

فرهنگی در ایران ارائه شوند .فصل مشتر ادبیات نظری دربارۀ عدالت فرهنگی نشان میدهدد
که مجموعۀ بزرگی از شاخصها را میتوان استخراج کرد .اما برقراری نسبت این شاخصها با
مقولۀ فرهنگ ،کار دشواری است و با توجه به فقدان وفاق مشخص حتی در تعرید
تعیین محدودۀ عدالت فرهنگی دشوارتر نیز به نظر میرسد .پهوه

فرهندگ،

حاضر تدشش دارد گدامی

در جهت حرکت به سوی عینیتبخشی و اولویتبخشی به مقولدۀ عددالت در حدوزۀ فرهندگ
بردارد و این مقوله را در نسبت با سایر حیطهها و زمینههای اجتماعی مطرح کدرده ،کده وزن و
بار عاملی هر یک از شاخصها در جداول  1و  ۱ارائه شدند .با توجه بررسی نتدایج حاصدل از
تحلیل میکمک و تحلیل عوامل  0۹شاخص از تحلیل خارج شد .این شاخصها به خدا ر بدار
عاملی کمتر از  1/۹کنار گذاشته شدند .لیست این شاخصها به شرح جدول  3است .با نظر بده
وزن و بار عاملی و تطابا دو تحلیل ،در نهایت جدول  ۱به عنوان شاخصهای نهدایی حاصدل
شد.
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جدول  .7شاخصهای باقیمانده در نتیجه همپوشانی میکمک و تحلیل عوامل
بار عاملی
 

خانواده

0



ورزش همگانی

7

 

اشتغال زنان

۹

 

توزیع فضای بهداشتی

1

 

توزیع فضای فرهنگی

3

 

توزیع فضای هنری

۱

 

اقتصاد فرهنگ

2

 

دسترسی به محصوالت فرهنگی

7

 

دسترسی به محصوالت هنری

9

 

دسترسی مراکز تحقیقاتی

01

 

برابری در برابر قانون

00

 

رعایت حقوق اقوام

07

 

آزادی ادیان در چارچوب قانون

0۹

 

توزیع فضای آموزشی دان آموزی

01

 

توازن نسبت استاد-دانشجو

03

 

آموزش عمومی

0۱

 

توزیع شبکههای صدا و سیما

02

 

دینداری

07

 

توزیع فضاهای دینی

09

 

امنیت فرهنگی

71

 

هنرمندان استان

70

 

توزیع فضاهای تفریحی

77

 

تعامشت فرهنگی

7۹

 

تعداد سمنها

71

 

توزیع فضاهای ورزشی

73

 

تعداد مراکز برای گردشگران

7۱

 

نشاط ملی

72

 

بودجه آموزش و پرورش

77

 

بودجه آموزش عالی

79
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در نهایت ،شاخصهای جدول  ۱بهعنوان شاخصهای عدالت فرهنگی باقی ماندندد .آنچده
جدول  ۱نشان میدهد ،مجموعهای از شاخصهاست که در چند سطب نظدری ،آمداری و نظدر
نخبگان مورد ت یید قرار گرفته و اعتبار آن ت یید شده است .این شاخصها ،شاخصهای عدالت
فرهنگی در ایران هستند و سنج

سطوح عدالت فرهنگی در استانها و منا ا با سدنج

هدر

یک از شاخصهای فوق ممکن است .با توجه به ویهگی عینی و ذهنیبدودن شداخصهدای در
نظر گرفته شده ،قابل ذکر اسدت کده شداخصهدای ذهندی از ریدا پیمدای

و نظرسدنجی و

شاخصهای عینی از ریا دادههای ثانویه ،اسنادی و گزارشات آماری دسدتگاههدای رسدمی و
نهادهای مدنی بهدست میآیند.

پیشنهادها
 .0توجه به مفهوم عدالت فرهنگی در اسناد باالدستی
 .7برنامهریزی مشخص برای عدالت فرهنگی بهعنوان حوزهای مستقل از عدالت اجتماعی
و اقتصادی
 .۹اندازهگیری مستمر و گردآوری دادههای مشخص و مرتبط با عدالت فرهنگی برای
شناسایی وضع موجود
 .1تمرکز بر عدالت فرهنگی در منا ا کمتر توسعهیافته
 .3تعری

سیاستهای عدالت فرهنگی در برنامههای نهادهای مرتبط با فرهنگ

 .۱در نظر گرفتن عدالت فرهنگی بهعنوان مقولهای چندبعدی در سطوح خرد و کشن
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