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 شهرها  گذاری فرهنگی کالن مشی خط های سازی شاخص یکپارچه
 

 ***یادیص یدسع ،**سالجقه سنجر ،*یآلما فرامرز
 

 1چکیده

 یها یشهرداردر گذاری فرهنگی  یمش خط های مدل یکپارچه شاخصطراحی  مقالههدف این      
 ـ از طریق تحلیل تفسیری و استترکیبی  پژوهششناسی  ایران است. روش اسالمی جمهوری شهرهای کالن

مشی فرهنگی در  بندی و تفکیک متغیر مرتبط با خط دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته ( بهISMساختاری )
مشی  بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مرتبط با خط. استهای تهران، اصفهان و شیراز  شهرداری
و  است؛متخصص اعضای پانل  21بررسی مبانی نظری و انجام تحلیل مضمون با مشارکت  از طریقفرهنگی 

در  .پردازد میسازی ساختاری و تفسیری  مدلبه کمی از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری بخش 
نتایج  بر اساس. شرکت کردندتهران، اصفهان و شیراز  یها یشهردارنفر از مدیران ارشد  15این بخش 

انقالبی و تعامالت مشی فرهنگی، هویت دینی، هویت  تبیین خط از: اند عبارت ترین عوامل اساسیپژوهش، 
های تقویت هویت فرهنگی شهروندان و مدیریت تغییرات فرهنگی در نتایج  که این عوامل شاخص ؛فرهنگی

مشی فرهنگی، عوامل  اثرترین عامل بر تبیین خط کم . همچنین در باالترین سطح وهستندتحلیل مضمون 
های بهبود سبک زندگی و  سالمت شهری، اخالق و رفتار شهروندی، شبه عرفان و قوانین سازنده از شاخص

 .هستندمدیریت تغییرات فرهنگی 
 

 .ISM ؛شهر های کالن شهرداری ؛مشی فرهنگی خط ؛گذاری مشی خط ها: کلیدواژه
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مقدمه. 1  

آن بر  یرأثبـه ت یاعاجتم یشمنداناند یشتران روشـن اسـت و بفرهنگ بـر همگ یتامروزه اهم     
 یسـتمارکس مندانیشاند انیدر م یر،اخ یها در دوره یاند. حت بشر توجه کرده یزندگ یها جنبه یراس
 ایییو پوا بقـ  الزمه تردید، ی. بشود یگ مشاهده مفرهنـ تیـاهم یرشذپـ به یادیز تمایل یـزن

 یخیارـ ت یفرهنگ تیو هو یفرهنگ گذاری یاستگ، ستوجه به فرهن ی،اعـ اجتم ییاسنظــام س
صدساله  یخ. تــارهستند یاعدر تحوالت و رفتارهای اجتم یاعنظام اجتم  هیال رینت یقعماست که 

ت. اس ییاسادی و ساقتص ایه یتموفق زانیر مآن ب یرأثفرهنگ و تت یر اهمشاهدی ب رانیا ریاخ
 یددارد و با نیاز یرانیانا یاعاجتمـ  یفرهنگ ایه یرساختژوهش در زبه پ یفرهنگ گذاری یاستس

 [.15د ]باش یفرهنگ قیعم های یلو تحل یر بررسب یمبتن
ها باید بتوانند  تدول ،درنهای دنیای م ت و گسترش روزافزون ارتباطات و چالشیحساسه ه ببا توج     
ود ند و چنانچـه دولت در نقش و کارکرد خکن یزیر برنامه یدرست بهالن ک یها یگذار استیسر در ام

را به جامعه  یریناپذ جبرانوارض ع تواند یمئله ود، ایـن مسفرهنگی دچار اشتباه و ضعف ش  هدر زمین
در هزاره جدید این  .سازدک های مهل رانو حیات فرهنگی آن را دچار اختالل و بح دتحمیل کن

اهمیت  های زندگی بشر پذیرفته شده است که مقوله فرهنگ در تمامی عرصه یخوب بهواقعیت 
فرهنگ در  .نحوی با فرهنگ مرتبط نباشد بهتوان یافت که  امروزه، کمتر موضوعی را می .دارد محوری

 کامالًسرنوشت کشورها نیز . وارد شده و جایگاه محوری پیدا کرده است نیزبطن موضوعات اقتصادی 
 تمایلپیوند خورده است و این  ،دهد یمرخ  یفراملبا تحوالتی که در عرصه فرهنگ در سطح ملی و 

 به سمت فرهنگ، مستلزم توجه جدی به این حوزه است. زیاد
. مدیریت فرهنگ، حتی اگر با این نام شناخته نشود، در تمام کشورها به انحای مختلف وجود دارد     
در زمینه مدیریت فرهنگ در ایران بسیار  شده انجامهای  پژوهش متأسفانهاهمیت این موضوع  رغم به

دهد  در زمینه فرهنگ در کشور نشان می شده انجامهای  پژوهشمحدود است. بررسی کمی و کیفی 
جامعه علمی و پژوهشگران قرار نگرفته است و حتی  موردتوجهجدی  صورت بهکه این موضوع مهم 

اند. مدیریت و  انجام نداده باره نیا درجدی  های متولی آن نیز اقدامهای  نهادها و سازمان
فرهنگ در عرصه عمل نیازمند پشتوانه نظری قدرتمندی است که باید به همت  یگذار استیس

 [.18]فراهم شود  پژوهشگران
دنبال ایده و آرمان واال و حفظ  بهفرهنگی در جوامعی مانند ایران که  یگذار استیسسیاست و      

پس از پیروزی انقالب  .ای برخوردار است ، از اهمیت ویژههستند  نظام دییتأ موردفرهنگ ارزشی و 
سپس شورای  ؛ریزی شد اسالمی، اساس و شالوده سیاست فرهنگی نوین کشور در قانون اساسی پی
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 نظر بهاما  .کشور را تدوین کردندفرهنگ عمومی و شورای عالی انقالب فرهنگی سیاست فرهنگی 
نبودن آن در تمامی  جاریکه  یا گونه بهها بیشتر شعاری ارزشی و کلی دارند،  رسد که این سیاست می

نگاهی کالن به وضعیت  .نشدن مناسب آن مشهود است اجراهای فرهنگی کشور و عملی و  فعالیت
فراوان در عرصه  ارزشمندهای  دهد که با وجود نقاط قوت و فرصت فرهنگی کشور نشان می

ایرانی، ارتقای وجهه فرهنگی  ـ )مانند برخورداری از فرهنگ غنی اسالمی های فرهنگی سیاست
نیافته و برخی از   تکاملتوسعه و  ارزشمند،این میراث فرهنگی  ،(غیره و یالملل نیبکشور در سطح 

فرهنگی کشور ناقص، ضعیف،  رساختیزفرهنگی رو به افول گذارده است. از سوی دیگر،  یها هیسرما
شود و  های فرهنگی روشن و شفافی اجرا نمی سیاست .و نیازمند بازبینی و بازسازی است ناکارآمد

های فرهنگی مطلوب  نیازمندی برایآموزش  .شود انجام میمقطعی و موردی  های گیری بیشتر تصمیم
گی کشور وضعیت آینده فرهن و باالخره ، صنایع فرهنگی قوی، شاداب و رو به رشد نیستندکافی نیست

 [.18]است فراوانی  و نسل جوان دارای ابهام
 خصوص به، تصویر عمومی بسیاری از شهرها، شدن یجهانگرفتن روند  سرعتهای اخیر با  در سال     

که  صورت . بدینبه سمت نوعی شباهت و یکنواختی در شکل محتوا سوق داده شده است شهرها کالن
 شهرها کالنبیش از اینکه در هماهنگی با بستر محلی باشد، به دیگر  شهرها کالنمنظر شهری این 

نقاط حالی است که هویت هر شهر پیش از آنکه بر اساس  این در. در اقصی نقاط دنیا شباهت دارد
در  دخالت شهروندان .[18]فرهنگی و بومی است های  گرفته از تفاوت  تأنش ،شکل بگیرد مشترک

های گذشته تا  هایی بوده که از سال از جمله آرمان یگذار استیساداره امور جامعه و مشارکت آنان در 
از  یگذار استیسهای  شبکه یریکارگ به پردازان جوامع مختلف بوده و نظریه موردتوجهکنون همواره 

به این مسائل، مستلزم  ثرؤمپاسخ  ،های آنان بوده است. بر این اساس ترین دیدگاه آل و ایده نیتر مهم
همکاری بازیگران سوم و نهادهای جامعه مدنی  بامشارکتی است که در آن دولت  یرویکرد

های  ایجاد تفکر و فرهنگ استقرار شبکه .های مناسب بپردازد مشی ها( به تدوین خط )شهرداری
تواند این مزیت را  میبالقوه  صورت بههایی است که  گذاری، یکی از مکانیزم مشی در نظام سیاست خط

 به همراه داشته باشد.
های فرهنگی  گذاری سیاستو  ها یریگ میتصمویژه  بهگذاری و  مشی ایجاد شبکه در نظام خط     

ترین عامل  ها را فراهم سازد و مهم آنثر ؤممستلزم وجود بسترها و شرایطی است که امکان فعالیت 
شده مشارکت و  نهادینهکننده در این مورد وجود چهارچوب فکری )مدل(، با فرهنگ  تعیین

اساسی که در این ال ؤسبا مفروض کارآمدی مشارکت،  احترام به خرد جمعی است.ها و  گیری تصمیم
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شهرهای  گذاری فرهنگی کالن مشی متغیرهای مرتبط با خطکه این است  شود، پژوهش دنبال می
 است؟ کدام ایرانجمهوری اسالمی 

را  آن چراکه ،پذیر نیـست برنامه ،ماهیت معنوی دارابودن دلیل در گذشته اعتقاد داشتند فرهنگ به     
که امروزه ابزارهای فرهنگی بسیاری در اختیار است،  آنجا ازد. پنداشتن میدرونی، معنوی و اخالقی 

ابزارهای  .کردبه شکل مناسبی سازماندهی  را می توان این ابزارهای معنوی و اخالقیچگونه 
از نیازها و عالیق  زیادیتا حد د شو میاین تمرکزگرایی باعث  .فرهنگی عموماً در دست دولت است

 بیشتر از بسیار یگذار استیس غیردولتی یها حوزه امروزی، متنوع و . در جهان پیچیدهمردم دور شویم
 از بخشی تیدرنها ها استیساین  اگر حتی باشند، تأثیرگذار فرهنگی سیاست در توانند یم ها دولت

 نام به یا مؤلفه مسلط جایگاه است، امر این کننده هیتوج آنچه .بمانند باقی دولتی فرهنگی یها استیس
 و ها روش در اساسی تحول موجب اخیر یها دهه در شهر فرهنگی بعد یافتن ت. اهمیتاس شهر

 فرهنگی سیاست به اشاره بدون که موضوعی، شده است شهری یزیر برنامه و مدیریت یها استیس
 تجربه در باید اساساً کشور را یک فرهنگی سیاست تجربه دلیل، همین به .نیست توضیح قابل شهر

بنابراین شایسته است در جهت ارتباط درست و عمیق با [. 7] کرد وجو جست شهر فرهنگی سیاست
و  پژوهشگرانو  گیرد، از اندیشمندان، هنرمندان او صورت می فرهنگی برای  ریزی مخاطب که برنامه

 توان یمحاضر را پژوهش ضرورت و اهمیت  .های مختلف فرهنگی استفاده شود نویسندگان در بخش
 قرار داد: یموردبررساز زوایای مختلف 

فرهنگی، عدم شناخت نیازها،  یها یگذار استیسمعضالت عمده در نظام  نیتر مهم: از نخست     
فرهنگی، کسب اطالعات  های مختلف، نارسایی در تعریف مطالبه های های گروه انتظارات و خواسته

های فرهنگی،  ن و گروهفرهنگی، عدم همکاری با متخصصا یها یریگ میتصمبرای  ازیموردن
مرتبط  یرهایمتغتبیین  رتضرو بهسازی و امور فرهنگی  نگرفتن منابع مالی کافی جهت فرهنگ نظر در

 . استشهرهای جمهوری اسالمی ایران  کالن یها گذاری فرهنگی شهرداری مشی با خط
و  شهرها کالن یها گذاری فرهنگی شهرداری یمش خطنگرفتن متغیرهای مرتبط با  نظر در: دوم     

 گذاری سیاستهای فرهنگی همواره نظام  گیری همچنین عدم مشارکت ذینفعان در فرایند تصمیم
 . سازد یمفرهنگی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه 

و فرهنگی کشور  پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ،چهارم ،سوم ،دوم ،در برنامه اول :سوم     
 طور کامل به اجرا درنیامده به اما ،قرار گرفته است دییتأ ها همواره مورد مشارکت یساز نهینهادتوسعه و 

گذاری فرهنگی  یمش خطتبیین متغیرهای مرتبط با  .تحقق نیافته است شده نییتعاهداف  و
مسیر مناسبی برای تحقق  ،فرهنگی یها یریگ میتصمتواند در  می شهرها کالن یها شهرداری
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تواند در طرح مباحث نظری در محفل فرهنگی و  ، میهمچنین ؛کند ایجاد  یادشدههای  سیاست
های  سازمان بنابراینهای ذینفع را حمایت کند.  و گروه باشد ای داشته عمده ، نقشگذاران استیس

 ای در بیان نیازهای واقعی جزئی از جامعه مدنی نقش عمده عنوان بهها  شهرداری خصوص بهغیردولتی 
به اطالعات ضروری و  ها آن وسیله بهتواند  میو دولت  دارندعهده  شهروندان و انتقال آن به دولت بر 

 ها دست پیدا کند. گیری از مشارکت سازنده شهرداری و بهره ساختاریافته
 
 پژوهش و پیشینه  نظریمبانی . 2

شناسی، ارتباطات  ، مردمیشناس جامعه از جمله های مختلف فرهنگ از مفاهیمی است که در رشته     
های متفاوتی از آن ارائه شده است. در برخی از این تعاریف،  و مطالعات فرهنگی، تعاریف و برداشت

فرهنگ کلیت »( 1976) 1است: در تعریف تیلورفرهنگ بسیار کلی و دارای اجزاء بسیار متنوعی 
و هر قابلیت و عادتی  ورسوم آدابای است که شامل دانش، باورها، هنرها، اخالقیات، قوانین،  پیچیده

فرهنگ سیستم معنایی است که کنش را هدایت [. 19]« شود است که توسط اعضای جامعه کسب می
 [.12]سازد  کند و بافتی را برای تجربه انسانی فراهم می می

؛ ددار اجتماعی وضعیت در مداخله و جامعه ساماندهی در بنیادی استراتژیک نقش فرهنگ     
 .کند می ایجاد هویت حس ما در که است روزمره زندگی ساختار بنیادین های جنبه از همچنین،

 ما، تاریخ های نشانه فرهنگی، و تاریخی ای زمینه دارد؛ خاص ای زمینه از نشان ما اطراف در چیز همه
 از نشان برجستگی همه این .آموزشی های دوره سرفصل و ها موزه ،ها خیابان نام یادبود، بناهای

 های کنش معانی بنیادین، ای گونه به ها سیاست این. دارد اجتماعی زندگی پس در فرهنگی سیاستی
 معانی این تعریف توانایی از افرادی و ها گروه چه که سازند می مشخص و تعیین را اجتماعی

 درک دهی شکل در فرهنگ زیرا دارند؛ توجه نیز هویت و فاعلیت به فرهنگی های سیاست. برخوردارند
  .کند می ایفا اساسی نقشی خویشتن از ما

 ،گرایی نخبه ،پرستی میهن حس مانند عمیقی عواطف و احساسات غالباً فرهنگی های تالش     
 دیگر، بیانی به ؛کنند می منعکس یا ایجاد را غیره و نژادپرستی با ضدیت جنسیتی، تبعیض نژادپرستی،

 مظلوم، و ای حاشیه های گروه نظر از این، بر افزون دارند. ارتباط فاعلیت مسئله با لزوماً ها تالش این
 جامعه سازی دگرگون برای تر گسترده سیاسی نبرد اصلی ابعاد از یکی مقاوم و جدید های هویت ایجاد
 [.8] است
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 و متمایز انتظارات و تنگناها پاسخگوی فرهنگ حوزه در عمومی های سیاست دیگر، طرف از     
 دو این با مدرن جهان در فرهنگی گذاری سیاست تکامل و تاریخ .نیست ناپذیر آشتی اغلب و متنوع
. است فرهنگی تولیدات و فرهنگ در حکومتی مداخله فرهنگی گذاری سیاست[. 4] است مرتبط گزاره
 در دگرگونی ایجاد برای هایی ظرفیت فرهنگ که است این فرهنگی گذاران سیاست بنیادی  فرض
 مفهوم فرهنگی گذاری سیاست که نیست معنی بدین امر این ولی دارد، عمومی حوزه و اجتماعی فضای
 که است ها فعالیت از متنوعی و پیچیده مجموعه دربرگیرنده فرهنگی سیاست مفهوم .است باثباتی

 .نیستند یکدیگر با ارتباط در الزاماً
 رفتار و نقش بررسی ابتدایی، اهداف آن، عمده کارکردهای به توان می را فرهنگی سیاست کلیت     

 با ارتباط برقراری روش و نیات اعمال چگونگی درونی، های انگیزه ،ها آن بین ارتباط یا کنندگان شرکت
 این تعریف .داد گسترش آن اجرای مسئول واحدهای توسط آمده عمل به مؤثر اقدامات و عوامل سایر

 گذاری سیاست گیری شکل ابتدایی دوران در [.6] کند می بیان بهتر را آن نهادی و معنایی تنوع مفهوم،
 فرد هر اساس، این بر. بود مرتبط افراد طبیعی حقوق ئالیستی ایده و کلی های سیاست با فرهنگی

 و بنیان کهنیز هست  فرهنگی حقوق دارای است، کردن کار و آموزش حق دارای که طور همان
 های سیاست بیشتر فرهنگی های سیاست از منظور امروزه [.8] است فرهنگی سیاست هدف نخستین

 لحاظ به .است نمادین ارزش و ذائقه احساسی، ،شناختی زیبایی امور آن موضوع که سیاستی است؛ هنر
 [.10] است مدنی و ملی هویت ذهنیت و بازنمایی بر تأکید فرهنگی گذاری سیاست حوزه در عملی

 

 شده انجام فرهنگی یها استیس مطالعات مورددر که ییها یبند جمع رد .یفرهنگ یمش خط نهیشیپ
 به نهادی رهیافتی و فرهنگی مطالعات سنت د:کر مشاهده را پژوهشی عمده سنت دو توان یم است،

 یگذار استیس پژوهشی یها گفتمان از خود بررسی در (1954) 1بنت الیور .فرهنگی یگذار استیس
 و «فرهنگی سیاست انتقادی مطالعات» نام با (1958)2میلر توبی و لوییس جاستین  کتاب به فرهنگی

 و میلر توبی .کند یم اشاره «بخش یآگاه فرهنگی یگذار استیس» نام با (1956) 3شوستر مارک کتاب
 یوجو جست در که سنتی دارند، جای فرهنگی مطالعات انتقادی سنت درون در آشکارا لوییس جاستین

 یا پروژه فرهنگی یها استیس مطالعات سنت، این در. است امور به دادن شکل در قدرت روابط
 مندی حکومت پروژه فرهنگی، یگذار استیس که فرض این بر مبتنی یا پروژه .است انهیگرا اصالح
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 ،شوستبر اساس تعریف  [.5]کند  یم تلقی خود اساسیه ابژ را ها تیجمع مدیریت که است
 را  آن مرتبط، های سازمان و ها آن فرهنگ وزارت ،ها حکومت که امری است فرهنگی گذاری سیاست

 [.5] است گرایانه تقلیل که است نهادی اندازه همان رهیافت این .دنکن می تعیین
 ییها در عرصه ،یو اجتماع یامور رفاه نظردر جوامع مختلف از  یو توسعه نسب شرفتیبا پ امروزه     
 بنابراین؛ وجود دارد یمشکالت هستند، در ارتباط یبا فرهنگ عموم میرمستقیغ ای میمستق صورت بهکه 
 یبه فرهنگ و مسائل فرهنگ یتوجه روزافزون نیز یالملل نیب یکردهایبلکه در رو ،یدر سطح مل تنها نه

 نیکه امروزه در ا ییتا جا ،دارد یشترینمود ب افتهی توسعه اصطالح بهمهم در جوامع  نیدارد. ا وجود
است که  یا گونه بهمسئله  نی. اآورند یم حساب بهتوسعه  ندیفرآ ریناپذ ییجداجزء  افرهنگ ر جوامع

  [.17]نام نهاد  «یتوسعه فرهنگ»را دهه  یالدیم 1998تا  1988 یها سال ونسکوی یالملل نیسازمان ب
 ،«یفرهنگ یزیر و برنامه یگذار استیبر س یدرآمد»با عنوان  یدر پژوهش (1376) یبهاد     
در  یزی: استعمارگرداند یم نیرا چن یفرهنگ استیمفهوم س یاجتماع ـ یخیتار یها نهیزم نیتر مهم

 در مفهوم فرهنگ و لزوم توجه به فرهنگ در راتییتغ ت،یجهان سوم و بروز مشکل هو یکشورها
 شدن روشنتوسعه است،  یاصل نهیتوجه به فرهنگ که زم ،یعموم مردم و محصوالت فرهنگ یزندگ

 تیریمد یو اجرا یزیر برنامه یها که عامل اصل بر نقش دولت دیتأک ،یفرهنگ تیریامکان مد
 شیپ ها سال از را یفرهنگ یگذار یمش خط به توجه ضرورت که یمسائل جمله از .است یفرهنگ

عالوه بر موارد  رانیا در. [13ت ]اس امروز جهان بر ییکایآمر فرهنگ غلبه است، داده شیافزا
مسئله  نیعام آن اشاره کرد. ا یبه معنا یفرهنگ کردیبا رو یبه رخداد انقالب اسالم دیبا ،شده انیب

که در سال  یفرهنگ یمش اصول خط سند بنابرایننظام مشخص است.  نیرهبران ا بیاندر  یخوب به
در  خأل نیا کردن پر یدر راستا یاست، تالش دهیرس یانقالب فرهنگ یعال یشورا بیبه تصو 1371

 . دیآ یم شمار بهفرهنگ  طهیجامعه در ح یسند تنها سند باالدست نیاست و ا رانیا
 

تعبیری است که با حکومت، دولت، جامعه و مسائل  1گذاری مشی خط .فرهنگی مشی خط مفهوم
طی  ،رو ازایندولت در اداره درست کارهای عمومی است.  های گر اقدام عمومی آن گره خورده و تداعی

 گذاران سیاستدانشمندان،  موردتوجهای علمی  رشته عنوان بهگذاری  مشی سالیان گذشته، سیاست خط
گذاری دارای پیشینه طوالنی و  مشی خطها در زمینه  پژوهش[. 7] استها قرار گرفته  و مدیران سازمان

ها  دولت، مرکز توجه بسیاری از آزمایش های ها است اقدام معنی که قرن بدیناست؛  مدتی کوتاهگذشته 
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سال قبل  60با استفاده از چارچوب ساختاری علوم سیاسی به کمتر از  ها آناما تحلیل  ،بوده است
 عنوان بههای دولت  ریزی ها و برنامه مشی گذاری فرهنگی در امتداد خط مشی خط [.11]گردد  میازب

 ،از این منظر [.16]باالترین مرجع قانون و قدرت در یک منطقه جغرافیایی معین است 
 ضرورتاًبلکه  ،نیست عاری از قدرت شناسی سیاسی در مفهوم جامعه تنها نهگذاری فرهنگی  مشی خط

حاکم، تبعیت مردم  هایی با بسط ایدئولوژی چنین سیاست با استفاده ازبرخاسته از روابط قدرت است و 
اینجا فرهنگ تنها »نویسند  (، می2003) 1. بارکر و تیلورشود میرا به همراه داشته و منجر به قدرت 

 گذاری مشی خطاست. بلکه اعمال نهادی، امور اجرایی و توافقات قضایی  ،ها نیست ابزارها و آگاهی
 تیهس ره یفرهنگ ورام و ها داماق رب اظرن و هادی اصول و ها ارزش: از تاس ارتفرهنگی، عب

 .«اعیاجتم
 و ءآرا، نتیس ایه رویه شامل گونـاگون منابع در باید را یفرهنگ ایه سیاست  هاندیش انیمب     
 در هچ رگ. جستجو کرد ای لهفاض  مدینـه راتتفک و اریخیت ناداس ،پردازان نظریه و فالسـفه هایرنظ
 یخصوص انحامی و امحک ،گذاران قانون ومتی،حک اینهاده نای ریبش های اجتماع  ههم در اریخت ولط

 یا کنند تحمای یفرهنگ ورام و اهنره از هچگون و راچ دکردن می ینتعی هک دبودن گفرهن و اهنره
 ینتعی ردمم را یفرهنگ ایه گزینه درنهایتاما  د،دهن رنظ هجامع ردارک و شپوش ذهب،م و انزب  ارهدرب

 صورت به را ودخ ایه ارزش و دکنن می انبی را ودخ الآم و هاارانتظ ا،ه ترس هک هستند مردم و کنند یم
 .سازند می متجلی ها آیین و ها جشنواره و ورسوم آداب

 
 پژوهش  یشناس روش. 3

 :استزیر  سؤالپژوهش به دنبال پاسخ دو  .پژوهش های سؤال
 شهرها کدامند؟ های کالن های فرهنگی شهرداری گذاری مشی متغیرهای مرتبط با خط. 1
مشی فرهنگی در قالب مدل چگونه  بر خط مؤثرعوامل  ،ساختاری ـ با توجه به رویکرد تفسیری. 2

 وند؟ش طراحی می

طراحی مدل عوامل  دنبال بهزیرا  است.ای  توسعه های پژوهشاین پژوهش از نظر نتیجه، جزء      
. از لحاظ هدف انجام، این استشهرها  های کالن گذاری فرهنگی در شهرداری مشی خطتبیین 
رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق  ،درواقعکاربردی است.  های پژوهشجزء  پژوهش

 پژوهش،منظور ابتدا با بررسی مبانی نظری  بدینقیاسی است؛  ـ ها از نوع استقرا گردآوری داده
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 ستیل چکو در قالب  مشی فرهنگی شناسایی بر خط مؤثرهای  اصلی و فرعی و شاخص یها مؤلفه
مصاحبه با خبرگان با استفاده از  و بر مبنای رویکرد تحلیل مضمون تالش شد شدتهیه و تدوین 

 ،تفسیری ـ سازی ساختاری وش مدلاساس ر سپس بر شوند. دییتأ پژوهش یها مؤلفهها و  شاخص
شامل دو  پژوهشکنندگان این  . مشارکتشدندمشی فرهنگی طراحی  تبیین خط ایعوامل مهم بر

  هستند:بخش 
های تهران،  نفر از اساتید و مدیران ارشد شهرداری 21در بخش اول یعنی تحلیل مضمون،      

 با استفاده ازاعضای خبرگان حضور داشتند که این افراد  عنوان بهاصفهان و شیراز مشرف به موضوع 
طراحی  منظور بهانتخاب شدند. در بخش دوم  پژوهشخبرگان  عنوان بهبرفی  گلولهگیری  روش نمونه

 منظور بههای تهران، اصفهان و شیراز  نفر از مدیران ارشد در شهرداری 15تحلیلی از  ـ مدل ساختاری
اساس روش  . ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی، برشداستفاده  دهش یطراحپاسخ به پرسشنامه 

مشابه بود که با استفاده از روش تحلیل مضمون  های پژوهشو  ها لهارزیابی انتقادی و بررسی مقا
 دییتأ منظور بهدر قالب مصاحبه طراحی و از خبرگان پرسیده شد.  هایی الؤس. برای این کار شدانجام 

این  که بر شد؛استفاده ( CVR) «1ییروایی محتوا»ساخته از روش  محققهای  روایی پرسشنامه
 را تخصیص دهند. امتیاز الزم مؤلفهنفر از خبرگان خواسته شد به هر  21اساس از 

 هویت تقویت ،812/0 شهروندان فرهنگی مدیریت تغییرات متغیر برای (CVR)روایی محتوایی      
روایی سازه  همچنین .آمد دست به 851/0 شهروندان زندگی سبک بهبود ،777/0 شهروندان
 افزار نرمکه با کمک  قرار گرفت دییتأو  یموردبررس یدییتأی عامل لیبا استفاده از تحلنیز  ها پرسشنامه

22 SPSS و Lisrel8.80 گرفت قرار لیوتحل هیتجز مورد ساختاری معادالت یابی مدل از استفاده با و. 
 ذکر شده است. 1در پژوهش در جدول شماره  کننده شرکتخبرگان  مشخصات
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 خبرگان  تیوضع فیتوص. 1 جدول

 تحصیالت
 مشخصات پانل دوم مشخصات پانل اول

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 تحصیالت
 4/0 6 75/0 9 کارشناسی ارشد

 6/0 9 25/0 12 دکتری

 سن

30-40 2 09/0 1 06/0 

40-50 12 57/0 8 54/0 

 4/0 6 33/0 7 به باال 50

 جنسیت
 06/0 1 09/0 2 زن

 94/0 14 90/0 19 مرد

 سابقه خدمت

 0 0 04/0 1 سال 10

 27/0 4 29/0 6 سال 15

 73/0 11 67/0 14 سال 15بیشتر از 

 15 21 مجموع
 

شود  ضمون زمانی آغاز میفراگرد تحلیل م. ها با روش تحلیل مضمون داده لیوتحل هیتجزمراحل 

دهد. این تحلیل  قرار می دنظرمموضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند، گر الگوهای معنایی و که تحلیل
هایی است که  و تحلیل داده ها ها و مجموعه کدگذاری مستمر بین مجموعه داده وبرگشت رفتشامل 

هیچ راه  یطورکل بهشود.  شروع میاند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول  آمده به وجود 
در این پژوهش از مراحل  [.3]برای شروع مطالعه در مورد تحلیل مضمون وجود ندارد  یفرد منحصربه

 ، به شرح زیر استفاده شده است:(2006) 1کالرک و برون گانه شش
 

 ،ها آشنا شود با عمق و گستره محتوایی داده پژوهشگربرای اینکه  .ها داده با ییآشنا :مرحله اول
بازخوانی مکرر »شامل  معموالًها  شدن در داده ور غوطهور سازد.  غوطه ها آنالزم است که خود را در 

 وجوی معانی و الگوها( است.  فعال )یعنی جست صورت بهها  و خواندن داده« ها داده
 

ها را خوانده و  داده پژوهشگرشود که  مرحله دوم زمانی شروع می .هیاول یکدها جادیا :مرحله دوم
 ویژگی آنها است. کدها  آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده ها آنبا 
واحدهای  باشده  کدگذاریهای  رسد. داده گر جالب میکه به نظر تحلیل نمایند معرفی میها را  داده از

افزاری  های نرم برنامه با استفاده ازدستی یا  صورت بهتوان  تحلیل متفاوت هستند. کدگذاری را می
  .دست آمد به Atlas.tiافزار  با استفاده از نرم ها کد اولیه از مصاحبه 143 انجام داد. در این مرحله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Clarke & Braun  



 29                                                                         ...            یفرهنگ گذاری یمش خط یها شاخص سازی یکپارچه 

 
 Atlas.ti افزار نرمفرهنگی با استفاده از  یمش خطهای  . کدگذاری مضامین و مقوله1شکل 
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بندی کدهای مختلف در قالب  این مرحله شامل دسته .ینشیگز یکدها یوجو جست: مرحله سوم
، تحلیل پژوهشگر درواقعهای کدگذاری شده است.  کدهای گزینشی و مرتب همه خالصه داده

توانند برای ایجاد یک  گیرد که چگونه کدهای مختلف می کدهای خود را شروع کرده و در نظر می
دست آمد. در این  به پژوهشگران وسیله بهکد گزینشی  104مضمون ترکیب شوند. در این مرحله 

ه این کدهای ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهای تکراری را کنار گذاشتند تا ب پژوهشگرانمرحله 
 تعداد کد گزینشی دست یافتند. 

 

 پژوهشگرشود که  مرحله چهارم زمانی شروع می .سازنده نیمضام یریگ شکل :مرحله چهارم
دهد. این مرحله شامل دو مرحله  بازبینی قرار می موردرا  ها آنای از مضامین را ایجاد کرده و  مجموعه

است. مرحله اول شامل بازبینی در سطح های سازنده  دهی به مضمون بازبینی و تصفیه و شکل
های سازنده در رابطه با مجموعه  مرحله دوم اعتبار مضمونهای کدگذاری شده است. در  خالصه

 اند. مضمون سازنده دست پیدا کرده 10به  پژوهشگرانشود. در این مرحله  ها در نظر گرفته می داده
 

 یشود که تصویر مرحله پنجم زمانی آغاز می .ریفراگ نیمضام یگذار نام و فیتعر :مرحله پنجم
برای  ارائه شدهدر این مرحله، مضامین فراگیر  پژوهشگراز مضامین وجود داشته باشد.  بخش تیرضا

کند.  را تحلیل می ها آنهای داخل  دهد، سپس داده بازبینی مجدد قرار می موردو  کردهتعریف  راتحلیل 
مشخص  ،کند چیزی که یک مضمون در مورد آن بحث می ، ماهیت آن بازبینیوسیله تعریف و  به

را در خود دارد. در این مرحله  ها که هر مضمون فراگیر کدام جنبه از داده شود شود؛ و تعیین می می
 مضمون فراگیر دست یافتند 3در میان مضامین سازنده به  وبرگشت رفتدر نهایت پس از  پژوهشگران

که مضامین فراگیر از  ای مضامین سازنده ،2جدول . در استقابل تبیین  پژوهش موردنظرکه در زمینه 

 . شده است ارائه ،شده استخراج ها آن
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 ها . مضامین فراگیر و سازنده حاصل از تحلیل مصاحبه2جدول 

 فراگیر ینمضام
مضامین 

 سازنده
 کدهای اولیه

مدیریت تغییرات 
 فرهنگی

 جدید یها رسانه
 مجازی، تبلیغات فضای ،ITخانواده، تقویت سازوکارهای  ویژه خدمات ارائه

 یا رسانه سواد ، افزایشیا رسانه و محیطی

شناسی  جریان
 فرهنگی

 منحرف، خرافات، فرهنگ غربی یها فرهنگ خردهها،  عرفان شبه

 قوانین سازنده
 اهداف مشترک شهروندان، منافع مشترک شهروندان، وظایف همسو، هماهنگی

 انگیزشی همسوییمشترک، 

 تعامالت فرهنگی
های فرهنگی، توجه  های فرهنگی، تقویت شاخص تفکر اجتماعی، تدوین شاخص

 های فرهنگی، سازگاری فرهنگی به مزیت

تقویت هویت 
 شهروندان

 هویت دینی
 و دینی حسینی، فرهنگ پیامبر، حدیث پارسایی، نوگالن سبک به زندگی

 اقوام میدانی، عزاداری های تعزیه اجرای سوگ، عاشورایی، جلوه

 هویت بومی

 ،یا محله ، نمادهایها همحل در محوری دینی، مسجد زندگی سبک و هویت
 و ها سنتمحلی،  ورسوم آدابگویش،  پاسداشت ،ها همحل هویت تقویت

، عزت ملی، یخودباور و سرزمین، خوداتکایی به تعلق ایرانی، حس یها فرهنگ
 ایرانیـ  اسالمی فرهنگ نمادهای

 هویت انقالبی
مفاخر، بزرگان  تفکر و های دفاع مقدس، زندگی ترویج فرهنگ حماسی، ارزش

 امام حضرت انقالب، شخصیت مقدس، ماهیت دفاع حماسی ایران، شهدای
 فلسطین و قدس ، محوریتاستکبارستیزی ، روحیه(ره) خمینی

بهبود سبک زندگی 
 شهروندان

 زیست شهری
ترافیک،  شهروندان، تفکیک زباله، کاهش اجتماعی نظافت، بهداشت فرهنگ

 کاهش زباله، کاهش آلودگی، فرهنگ شهرنشینی

اخالق و رفتار 
 شهروندی

 و نظم شهروندان، فرهنگ مصرف الگوی زیستی، اصالح سادهقناعت،  روحیه
 حلم گرایی، فرهنگ انضباط، قانون

 سالمت شهری
 بنیان طرح تحول سالمت، تحکیمهمگانی، ارتقای نظام سالمت،  ورزش توسعه

 ندانخانواده، توانمندسازی شهرو

 

یکی از ابزارهای تحلیل مضمونی، ترسیم شبکه مضامین  .مضمون شبکه میترس :مرحله ششم
کند و هدف از آن، ادراک موضوع یا  است که ساختاردهی و تصویرسازی از مضامین را تسهیل می

 1دست آمد، نمودار  ها به فراگیر و سازنده که از تحلیلکشف معنای ایده است. براساس مضامین 
  .توسعه یافت و شبکه مضامین ترسیم شد
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 گذاری فرهنگی مشی خط. شبکه مضامین 1نمودار 

 

 ها افتهیها و  داده. تحلیل 4

و کارشناسان خبره در  رانیمد ،تادانبا اس افتهیساختار مهیو ن قیعم یها از انجام مصاحبه پس     
با و مرتبط ها  موجود در مصاحبه یتمام کدها راز،یتهران، اصفهان و ش ها یشهردار و ها دانشگاه
. به دست آمد ریفراگ مضمون سه، مضمون لیتحل ندیاستخراج شد. پس از انجام فرآ پژوهشموضوع 

در  قرارگرفته یها هیمضمون و با توجه به گو لیتحل یفیاز روش ک آمده دست به یبند با توجه به دسته
 تیهو تیتقو»از عامل دوم با عنوان  ،«یزندگ سبک بهبود»از عامل اول با عنوان  توان یهر عامل، م
پژوهش،  نیدر ا نیبنابرا؛ کرد ادی «یفرهنگ راتییتغ تیریمد» عنوان با سوم عامل از و «شهروندان

مشتمل بر ابعاد  رازیتهران، اصفهان و ش یها یشهرداردر  یفرهنگ یگذار یمش خطعوامل مرتبط با 
 ییها داده لیو تحل یبند سطح از طبقه نیتر یانتزاع دهنده نشان نیمضام نیا است. یادشده گانه سه

بر  یاتیسه عامل ح ریفراگ نیمضام نیا ،درواقع .است شده یآور جمع پژوهش نیاست که در ا
 دیو اسات رازیتهران، اصفهان و ش یها یشهردار رانیاز نظر مد یفرهنگ یگذار یمش خط یریگ شکل

 یپژوهش برا یکم مرحله دردست آمده است.  خبره به موضوع است که در مصاحبه با خبرگان به
 .شد استفاده زرلیل افزار نرم با اول مرتبه یدییتأ یعامل لیتحل از شده یطراحسازه مدل  ییسنجش روا
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 گذاری فرهنگی مشی خط های انتخابی برای سنجش متغیرگویه سؤاالتنتایج تحلیل عاملی . 3جدول 

 مقدار معناداری بار عاملی استاندارد شاخص و معرف )گویه( )عامل(ر متغی

ت 
س

زی

ی
هر

ش
 

S1 74/0 57/20 

S2 73/0 88/22 

S3 89/0 77/26 

و 
ق 

ال
اخ

ار 
فت

ر ند
رو

شه
 ی

S4 60/0 19/24 

S5 85/0 65/20 

S6 76/0 69/22 

 

S7 76/0 39/23 

S8 81/0 13/27 

S9 89/0 40/19 

 

S10 74/0 76/14 

S11 60/0 51/17 

S12 68/0 27/10 

 

S13 41/0 88/14 

S14 57/0 94/26 

S15 88/0 78/27 

S16 90/0 65/18 

S17 69/0 34/22 

 

S18 79/0 30/22 

S19 79/0 34/20 

S20 74/0 36/16 

S21 63/0 56/18 

 

S22 72/0 69/15 

S23 69/0 61/17 

S24 72/0 00/19 

 
S25 84/0 85/22 

S26 79/0 55/22 
 

S27 80/0 85/22 

S28 72/0 73/19 

S29 47/0 69/11 

S30 47/0 66/11 

S31 74/0 42/20 

 

S32 79/0 89/22 

S33 85/0 84/24 

S34 71/0 30/19 

S35 59/0 15/15 

S36 58/0 23/15 
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)بار عاملی( بیش از  های دارای مقدار وزن رگرسیونیشود که عاملآماری پیشنهاد می از نظر     
مقادیر  یموردبررسهای رگرسیونی در مدل ، بنابراین همه وزندتلقی شون قبول قابلمعنادار و  40/0

معنادار هستند؛ P<0/01 در سطح  (t-value) یبحرانهای دارند و همه نسبت 40/0تر از بزرگ
قرار گرفته و برازش کلی  ییدتأ موردجز عوامل ذکرشده،  بهشده  گرفته نظر دربنابراین تمامی عوامل 

با توجه به خروجی  های مشاهده شده است.با داده موردمطالعهگیری حاکی از برازش خوب مدل اندازه
df/X است، وجود  93/2محاسبه شده df/ X2ارائه شده، مقدار  35-4جدول لیزرل که در 

 تر کوچک 2
 . همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریباستبرازش مناسب مدل  دهنده نشان 3از 

(RMSEA) است. با  074/0این مقدار برابر  شده ارائهباشد که در مدل  08/0بایستی کمتر از می
و  ها با مدل منطبق هستندتوان گفت که دادهافزار لیزرل میهای نرمها و خروجیتوجه به شاخص

گذاری  یمش خط وضعیت مدل درمجموعدهنده این موضوع هستند که نشان شده ارائههای  شاخص
 .هستندبا آن منطبق  یخوب به اصطالحاًهای تجربی مناسب است و داده شده ارائه فرهنگی

 
 مشی فرهنگی خط ییدیتأهای برازش مدل تحلیل عاملی شاخص .4جدول 

 نتیجه قبول قابلحد  مقدار شاخص

Χ2/df 93/2  قبول قابل 5تا  1بین 

 قبول قابل و باالتر90/0 9/0< (9/0 ) (NFI) شاخص برازش هنجارشده

 قبول یرقابلغ و باالتر69/0 9/0< (9/0 )  (GFI) شاخص نیکویی برازش

 قبول قابل نزدیک به یک 93/0 (AGFI) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

یا شاخص برازش  (TLI) لوییسـ  شاخص توکر
 (NNFI) نشدههنجار

 قبول یرقابلغ و باالتر( 9/0) >9/0 88/0

 قبول قابل و باالتر90/0 9/0< (9/0 ) (IFI) شاخص برازش افزایشی

 قبول قابل و باالتر90/0 9/0< (9/0 ) (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 قبول قابل >77/0 6/0 (PNFI) شده مقتصدشاخص برازش هنجار

 قبول قابل <08/0 074/0 ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

 قبول قابل >91/0 9/0 (RFIشاخص برازش نسبی )

 قبول یرقابلغ نزدیک به صفر 11/0 (RMRریشه میانگین مربعات باقیمانده )
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 مشی فرهنگی متغیر خظ t-valueو  در حالت استاندارد ییدیتأتحلیل عاملی  .2نمودار 

 

 سازی ساختاری تفسیری اجرای مدل گانه هفتمراحل 

شـود کـه ایـن     سازی ساختاری تفسـیری بـا شناسـایی متغیرهـایی شـروع مـی       تعیین متغیرها: مدل. 1
 (.2عامل خروجی از تکنیک تحلیل محتوا هستند )جدول  10متغیرهای ورودی همان 

باید با نظر متخصصان  SSIM(: ماتریس SSIMدست آوردن ماتریس خودتعاملی ساختاری ) به. 2
نفر از خبرگان )که در مرحله تحلیل محتوا حضور  21نظرات  استفاده از منظور، با همین بهتهیه شود. 

 . شدتکمیل  5جدول به شرح  SSIMداشتند( و با استفاده از روابط مفروضه ماتریس 
 SSIMموجود در ماتریس . تشکیل ماتریس دستیابی: در این ماتریس با جایگزینی ساختن نمادهای 3

شوند که در  ای از اعداد صفر و یک تبدیل می ماتریس، به مجموعه Xو  V ،A ،Oنمادهای  عمالًو 
 نمایش داده شده است. 6جدول 
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 گذاری فرهنگی مشی های خط . ماتریس خودتعاملی ساختاری شاخص5جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  O V A A O O V V O 

2   V O O A A O O O 

3    A A A A A A O 

4     V O O V V A 

5      A O V V A 

6       V V V A 

7        V V A 

8         X A 

9          A 

10           

 
 گذاری فرهنگی مشی های خط . ماتریس دستیابی اولیه شاخص6جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 - 1 0 0 1 1 0 

5 1 0 1 0 - 0 0 1 1 0 

6 0 1 1 0 1 - 1 1 1 0 

7 0 1 1 0 0 0 - 1 1 0 

8 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 

9 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 

10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 - 

 

ساختن ماتریس دستیابی از قاعده بولین استفاده شد و  برای سازگارشده:  اصالح یابیدست ماتریس. 4
 به دست آمد.  7جدول  صورت بهماتریس دستیابی با سازگار نهایی 

 
 

 
 
 



 37                                                                         ...            یفرهنگ گذاری یمش خط یها شاخص سازی یکپارچه 

 گذاری فرهنگی مشی های خط شاخص شده اصالح. ماتریس دستیابی 7جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
قدرت 

 هدایت

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6 

5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 

6 1* 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 

8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

9 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

10 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 

  1 8 8 3 2 4 2 10 4 5 وابستگی

 

آمدن ماتریس دستیابی نهایی برای تعیین سطح  دست بهدر این مرحله با  :ها سطح شاخص تعیین. 5
سپس اشتراک شد، )خروجی( و مجموعه مقدم )ورودی( تعریف  یابیدست قابلمعیارها دو مجموعه 

ای است که در ماتریس دستیابی  ، مجموعهیابیدست قابلترتیب که مجموعه  بدین آمد،دست  به ها آن
ای است که در  یک ظاهر شده باشد و مجموعه مقدم مجموعه صورت بهنهایی، عدد معیارها در سطر 

 . (13تا  8)جداول  یک ظاهر شده باشد صورت بهها  آن عدد معیارها در ستون
 

 گذاری فرهنگی مشی های خط . تعیین سطح شاخص8جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیاز مجموعه پیش دستیابیمجموعه  ابعاد

 - 1 10و6و5و4و1 9و8و3و1 1

 - 2 10و7و6و2 3و2 2

 اول 3 10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 3 3

 - 4 10و4 9و8و5و4و3و1 4

 - 5 10و6و5و4 9و8و5و3و1 5

 - 6 10و6 9و8و7و6و5و3و2و1 6

 - 7 10و7و6 9و8و7و3و2 7

 - 9و8 10و9و8و7و6و5و4و1 9و8و3 8

 - 9و8 10و9و8و7و6و5و4و1 9و8و3 9

 - 10 10 10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 10
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 گذاری فرهنگی مشی های خط . تعیین سطح شاخص9جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیاز مجموعه پیش مجموعه دستیابی ابعاد

 - 1 10و6و5و4و1 9و8و1 1

 دوم 2 10و7و6و2 2 2

 - 4 10و4 9و8و5و4و1 4

 - 5 10و6و5و4 9و8و5و1 5

 - 6 10و6 9و8و7و6و5و2و1 6

 - 7 10و7و6 9و8و7و2 7

 دوم 9و8 10و9و8و7و6و5و4و1 9و8 8

 دوم 9و8 10و9و8و7و6و5و4و1 9و8 9

 - 10 10 10و9و8و7و6و5و4و2و1 10

  
 گذاری فرهنگی مشی های خط . تعیین سطح شاخص10جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیاز مجموعه پیش مجموعه دستیابی ابعاد

 سوم 1 10و6و5و4و1 1 1

 - 4 10و4 5و4و1 4

 - 5 10و6و5و4 5و1 5

 - 6 10و6 7و6و5و1 6

 سوم 7 10و7و6 7 7

 - 10 10 10و7و6و5و4و1 10

 
 گذاری فرهنگی مشی های خط . تعیین سطح شاخص11جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیاز مجموعه پیش مجموعه دستیابی ابعاد

 - 4 10و4 5و4 4

 چهارم 5 10و6و5و4 5 5

 - 6 10و6 7و6و5 6

 - 10 10 10و7و6و5و4 10

 
 گذاری فرهنگی مشی های خط . تعیین سطح شاخص12جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیاز مجموعه پیش مجموعه دستیابی ابعاد

 پنجم 4 10و4 4 4

 پنجم 6 10و6 6 6

 - 10 10 10و6و4 10
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 گذاری فرهنگی مشی های خط . تعیین سطح شاخص13جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیاز مجموعه پیش مجموعه دستیابی ابعاد

 ششم 10 10 10 10

 
بندی متغیرها،  اساس اطالعات سطح اساس روابط موجود در ماتریس دستیابی و بر بر :مدل ترسیم. 6

گراف روابط بین متغیرها با حذف موارد ترایایی نهایی حاصل شده است. سپس اعداد با معیارهای 
 .نشان داده شده است ISMگراف  3. در نمودار شدندجایگزین  پژوهشاصلی 

 

 
 یرازتهران، اصفهان و ش های یدر شهردارفرهنگی  یمش خط های . مدل یکپارچه شاخص3نمودار 
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توان از روابط موجود در ماتریس خودتعاملی  ها در مدل می دادن ارتباط بین شاخص نشان برای     
 .شود بودن تعداد این امر سبب آشفتگی مدل می زیاددلیل  بهساختاری استفاده کرد که در این مدل 

 ها اکتفا شده است. بندی شاخص شده و تنها به سطح نظر صرفاز رسم روابط در مدل  بنابراین
این ماتریس بر مبنای قدرت نفوذ و  ،طور که گفته شد همان :وابستگی ـ هدایت ماتریس ترسیم. 7

 . (14)جدول  شود ترسیم می شده اصالحوابستگی محاسبه شده براساس ماتریس 

 
 گذاری فرهنگی مشی های خط وابستگی شاخص قدرت هدایت ـ .14جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شاخص

 10 3 3 5 8 5 6 1 2 4 قدرت هدایت

 1 8 8 3 2 4 2 10 4 5 قدرت وابستگی

 

 
 یرازتهران، اصفهان و ش های یدر شهردارفرهنگی  یمش خط های وابستگی شاخص ماتریس هدایت ـ. 4نمودار 

 

 طور همان. انجام شده است( MICMACاساس نمودار ) بر پژوهشمتغیرهای  لیتحل و بررسی      
نمودار از دو محور افقی شامل میزان وابستگی و محور عمودی این ، مشخص است 4که در نمودار 

و میزان  نفوذاساس دو بعد قدرت  شامل قدرت نفوذ تشکیل شده است. متغیرهای پژوهش بر
که  طور همان [.1]شوند  میبندی  مستقل، پیوندی، خودمختاری و وابسته دسته :متغیر 4وابستگی به 

این به معنای آن  ؛ کهعوامل در ناحیه پیوندی قرار نگرفته است از کی چیه ،شود در نمودار مشاهده می
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مشی فرهنگی در حد مطلوب و قوی از لحاظ قدرت نفوذ و وابستگی قرار  است که ارتباط عوامل خط
( و هویت دینی 6(، هویت انقالبی )10متغیرهایی همچون تعامالت فرهنگی ) شداما مشخص ؛ ندارند

مشی فرهنگی از  بر خط مؤثراند که به معنای آن است که عوامل  ( در ناحیه مستقل قرار گرفته4)
(، رسانه 5ای ) قدرت نفوذ باال ولی وابستگی پایینی برخوردار هستند. متغیرهایی همچون هویت محله

بر  مؤثربه این معنا که عوامل  ،( در ناحیه خودمختار قرار دارند2الق و رفتار شهروندی )( و اخ7جدید )
مشی فرهنگی از میزان قدرت نفوذ و وابستگی پایینی برخوردارند و متغیرهایی همچون زیست  خط

ه ب ؛( در ناحیه وابسته قرار دارند9( و قوانین سازنده )8عرفان )(، شبه 3(، سالمت شهری )1شهری )
مشی فرهنگی از وابستگی باال ولی از قدرت نفوذ پایینی برخوردار  بر خط مؤثراین معنا که عوامل 

 هستند.
 
 و پیشنهادها گیری نتیجه .5

. استتوجه در متون جوامع مدرن  درخورگذاری فرهنگی از جمله موضوعات مهم و  مشی خط     
ای برخوردار  مشی فرهنگی از جایگاه ویژه ریزان جوامع از مفهوم خط درک مدیران و برنامه ،رو ازاین

ها و  ای از اهداف، مبانی، اصول، اولویت مشی فرهنگی به معنای عام و عرفی، مجموعه است. خط
مسئوالن و  نظر اتفاقمشی فرهنگی بر نوعی توافق رسمی و  ، خطدرواقع. استهای اجرایی  مشی خط
های ضروری برای هدایت  ترین اصول و اولویت خصصان امور در تشخیص، تدوین و تبیین مهممت

گذاری فرهنگی در  مشی خطتبیین متغیرهای مرتبط با  پژوهشحرکت فرهنگی داللت دارد. هدف این 
بر  مؤثر های مؤلفه. پس از شناسایی استشهرهای تهران، شیراز و اصفهان  های کالن شهرداری

 مؤثرتا سطوح  شدمصاحبه با خبرگان و روش تحلیل مضمون تالش  با استفاده ازهنگی، مشی فر خط
های تهران، اصفهان و شیراز مشرف به  و مدیران شهرداری تادانمشی فرهنگی از دید اس بر خط

ترین عوامل  باید گفت اساسی آمده دست بهقرار گیرد. در تحلیل نتیجه  موردبررسیموضوع پژوهش، 
مشی فرهنگی در سطح پنجم و ششم هویت دینی، هویت انقالبی و تعامالت فرهنگی  بر خط مؤثر

 است. 
بهبود هویت شهروندان و مدیریت تغییرات فرهنگی در نتایج  های مؤلفهها مربوط به  این شاخص     

شهرها  مشی فرهنگی در کالن برای ایجاد و تبیین خط، درواقع. هستندحاصل از تحلیل مضمون 
توجه  شده شناسایی متغیرهایشهروندان و تعامالت فرهنگی نسبت به سایر   بایستی به تقویت هویت

فکری بسیاری از متفکران دینی،   به دغدغهغامض و پیچیده هویت  مسئلهامروزه تری داشت.  ویژه
ذکر است که  الزم به .شده است تبدیل تمردان و هنرمندانسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دول
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زیرا بر شرط اصلی نیل به توسعه پایدار در یک کشور که  ،سازند سرنوشتهویتی بسیار  های چالش
 . هستند اثرگذاراست،  غیره الزم فرهنگی، اجتماعی و های گرایشتربیت نیروی انسانی کارآمد با 

باید پنج بحران را  ،اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد (1978)1نظر لئونارد بایندر بر اساس     
از: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران  اند عبارت ها بحرانپشت سر بگذارد. این 

صنعتی و کشورهای  یافته توسعهوی، وجه تمایز کشورهای  زعم بهمشروعیت و بحران توزیع. 
بحران  ویژه به یادشده های بحران آمیز موفقیتبه طریقی  در گذشتهآن است که آنان  توسعه درحال

عصر کنونی، احساس  های بحرانیکی از از طرف دیگر  و ؛اند نهادههویت و مشروعیت را پشت سر 
این بحران را تا حدی  توان میکه با تقویت هویت شهروندان  ،است هدفی بیپوچی، سرگردانی و 

 .است شمول جهانجریانات فضای مجازی تغییرات فرهنگی و  ،از سوی دیگرکنترل کرد. 
سازی مردم، تهدید  د با آگاهنتوان میند هایی که در اختیار دار زیرساختبا  شهرها کالن های شهرداری

بر اساس هویت ایرانی و انقالبی تبدیل  پردازی دادههایی برای  موجود در فضای مجازی را به فرصت

سه شاخص هویت  شود در سطح سوم و چهارم مشاهده می آمده دست بهبا بررسی نتایج  .ندنک
مشی فرهنگی در  بر تبیین خط مؤثرعوامل  عنوان بهای، زیست شهری و رسانه جدید  محله
هویت شهروندان و بهبود  تقویت های مؤلفهترتیب برگرفته از  بهشهرها مطرح شده است که  کالن

  بازگوکننده  های هر محله ویژگی کردتوان بیان  با توجه به این نتایج می هستند.سبک زندگی 
شان توجه  افراد به نوع هویت محله بنابراین .کنند خصوصیات افرادی است که در آن منطقه زندگی می

 امروزه ،از طرفی است.منش و شخصیت اهالی ساکن در آن منطقه  بازگوکننده نوعی به چراکه .دارند
در هر طبقه  مردم، اقشار ی همه برای مهم بسیار و حیاتی ای مسئله به ای فزاینده طور به زیست محیط

 و ها سازمان شهروندان، محیطی، زیست مشکالت امروزه، رسد می نظر است. به شده تبدیل اجتماعی
 فعلی، محیطی زیست است. شرایط کرده نگران پیش سال 30 از بیشتر را جهان سرتاسر های مؤسسه

 افزایش باعث که کند می تهدید بیشتر جهان سطح در را افراد بهداشت و سالمت حاضر حال در
 شده تمایالت افراد و ترجیحات محیطی، زیست های نگرش در ،زیست محیط به نسبت حساسیت
 اند.  شده مندتر عالقه و تر آگاه زیست محیط مورد در افراد تمامی رسد می نظر است. به

 شده افراد زندگی  شیوه در تغییر به منجر مختلف، محیطی زیست مشکالت مورد در آگاهی افزایش     
 طورجدی به مردم. است آمده وجود به سبز، زندگی  شیوه به نسبت افراد نگرش در تغییری و است

 دهند و به دنبال محیطی سالم و پاکیزه هستند. کاهش زیست محیط بر را خود تأثیر تا کنند می تالش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Leonard Bynder 
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سالمت شهری، اخالق و  شاخص چهار نشانگر این است دوم و اول سطح در آمده دست به نتایج     
 در فرهنگی مشی خط تبیین بر مؤثر عوامل عنوان به رفتار شهروندی، شبه عرفان و قوانین سازنده

زندگی و مدیریت تغییرات  سبک بهبود های مؤلفه از برگرفته ترتیب به که است مطرح شهرها کالن
 .هستند فرهنگی

بر تبیین  مؤثراست و عوامل  شده انجامطراحی مدل  صورت به پژوهشاین  با توجه به اینکه     
اساس تکنیک  بر را شهرهای تهران، اصفهان و شیراز های کالن مشی فرهنگی در شهرداری خط

 انجام نشدهمشابهی  پژوهشدلیل اینکه  به همچنینساختاری تفکیک نموده است،  ـ تحلیلی تفسیری
مشابهی  پژوهشبیان شد،  قبالًکه  طور همان چراکهنیست.  مقایسه قابل پژوهشاین بنابراین است، 

 در این زمینه و با این رویکرد پژوهشی انجام نگرفته است. 
مشی فرهنگی و  با توجه به مضمون خط کردنیز باید بیان  پزوهشهای  در رابطه با محدودیت     
های  تواند ابعاد و ویژگی مشی فرهنگی می های رفتاری و شخصیتی افراد، خط خوردن آن با ویژگی گره

های  دلیل محدودیت بهطرف دیگر  از به آن نپرداخته است. پژوهشتری داشته باشد که این  پیچیده
مشی فرهنگی از طریق مصاحبه و  ، موضوع خطکردتوان پیشنهاد  ه، میموجود در رابطه با تدوین مقال
 تری دست یابند.  به اطالعات جامع با استفاده از آنکه ممکن است  شودبا رویکرد گرند تئوری انجام 
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