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  چكيده
ضروريات ارتقاي موقعيت ژئوكالچر ايران اسالمي است كه مبدع نظريه حكومتي در دنيـاي   ي فرهنگي ازمهندس

تواند ارائـه مهندسي فرهنگي و نقشه فرهنگي كشور مي. ساالري ديني بر پايه واليت فقيه استمعاصر يعني مردم
  . كننده الگويي بومي و كارآمد براي تهيه نقشه فرهنگي باشد

. اي در زمينه مسائل فرهنگي برخـوردار اسـت  القراي جهان اسالم از جايگاه ويژهعنوان امهران بهكالن شهر ت
هـاي كلـي   نقشة راهنما و مبناي اطالعاتي و ابزار سـنجش، جهـت   عنوانبهتواند در نتيجه تهيه نقشة فرهنگي مي

  . ل مديريت شهري عمل كندعنوان راهنماي عمعنوان شهر نمونة اسالمي مشخص و بهتوسعة تهران را به
رود كه با گسترش مقياس تحقيـق از  و اميد مي استاي زمينه -اين پژوهش توصيفي و موردي روش تحقيق

عنـوان الگـوي راهبـردي    ميهنان، الگوي مذكور بهشهر تهران به سطح كشور و تبديل گزينه شهروندان به همكالن
منظور ارتقـاي موقعيـت ژئوكـالچر كشـورمان تبـديل      المي بههاي استدوين نقشه فرهنگي ايران بر اساس ارزش

 . گردد

اي هاي تحقيق تأييد شد و الگوي شبكهها با مقادير استاندارد، فرضيهي آزموندر نهايت از مقايسه نتايج آمار
 .نگر، مناسب طراحي الگوي نقشه فرهنگي شهر تهران براي ارتقاي موقعيت ژئوكالچر كشور قرار گرفتجامعه

  

  .تهران، هاي اسالميفرهنگ، الگوي نقشه فرهنگي، ژئوكالچر، ارزش :هاي كليديواژه
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 مقدمه -1

انديشه ژئوپليتيك و ژئوكالچر و پرداختن به فرهنگ در پهنه جغرافيا و در رابطه با امر سياسي، 
ده و نظر كر نظران زيادي در مورد آن اظهارامري است كه از ديرباز مطرح بوده است و صاحب

داري در تمامي دنيا توجه به امروزه با فراگير شدن اقتصاد سرمايه. اندبه تحقيق پرداخته
ژئواكونومي و رابطه اقتصاد و سرزمين در درجه اهميت بسياري قرار گرفته و در نزد بسياري از 
انديشمندان بر ژئوپليتيك و ژئوكالچر برتري يافته است، اما اين مباحث، چيزي از اهميت 

  .مباحث كالسيك نكاسته و ژئوكالچر و سياست جغرافيايي از اهميت خود برخوردار است
اي از قدرت و فرهنگ، در محيط جغرافيايي پيرامون ما بهدر حال حاضر تعامالت پيچيده

طور كه عوامل جغرافيايي در فرايندهاي سياسي نقش داشته بدون شك همان. وجود آمده است
عنوان يك دهند به همان ترتيب مقوله فرهنگ را نيز بهثير قرار ميأو مفهوم قدرت را تحت ت

هاي اثرگذار بر فرهنگ و درك مكانيسم. گيرندپديده اجتماعي متأثر ساخته و از آن تأثير مي
روابط فيمابين كشورهاي منطقه و تأثير ژئوكالچر در تعامالت سياسي فرهنگي منطقه از 

  .باشدمهمترين مسائل مي
ر يا ژئوپليتيك فرهنگي فرآيندي پيچيده از تعامالت قدرت، فرهنگ و محيط ژئوكالچ

هاي نظام اجتماعي همواره در حال ها همچون ساير پديدهجغرافيايي است كه طي آن فرهنگ
جايي در جريان زمان و در بستر محيط جغرافيايي كره گيري، تكامل، آميزش و جابهشكل
ين مفهوم داراي بار ارزنده جغرافيايي است كه پرداختن به آن در ابتداي ا 1واژه ژئو. اند زمين

در جغرافياي سياسي است، چرا كه محور » فرهنگ«مستلزم گشودن بحث در خصوص مفاهيم 
  .باشدبحث درباره اصالح پيوندهاي فرهنگي و سياسي مي

. شده است كار گرفتهاز ريشه التين و در دو معني متفاوت اما نزديك به هم به 2واژه كالچر
هايي بوده گيري آييني كيش و آيين آمده كه منظور از آن شايد شكلمعنبهدر لغت  سويكاز 

منظور از واژه تمدن . داشتندداشت خدايان در معابر برپا ميمنظور بزرگكه يونانيان باستان به

                                                           
1- Geo 
2- Culture 
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شين در هايي است كه معموال مردم شهرنكه معني ديگري از اين واژه است نيز آداب و روش
عنوان ريچارد موير به. گيرندكار مياداره امور شهر يا كشور به منظوربهمناسبات با يكديگر و 

فرهنگ را ميراث اجتماعي يك جامعه معرفي مي ،گرايك جغرافيدان سياسي پيرو مكتب انسان
مانند بلكه توليدات فكري و روحي  ،كند و آن را نه تنها شامل كليه كاالها و ابداعات مادي

  .داندها و باورها و تمايالت آن جامعه ميعقايد و ارزش
و تأثيرگذاري فرهنگي ايران به خاطر حيات سياسي جمهوري اسالمي  1موقعيت ژئوكالچر

هاي رود و فرهنگ سياسي مخالف با رژيممي شماربهايران كه قلب سياسي جهان اسالم 
ساالري ديني شده است و ياسي مبتني بر مردماستكباري را ارائه كرده، تبديل به يك ساختار س

ايران . از نظر فرهنگي، موقعيت ژئوكالچر ايران بسيار ممتاز است. شودروز مهمتر ميروزبه
، ركزياز كردستان عراق تا افغانستان و قلب آسياي م امروز با يك دامنة فرهنگي فارسي زبانان

يعي، از افغانستان و پاكستان در شرق، تا همچنين با يك دامنة فرهنگي ش. نفوذ فرهنگي دارد
عراق و لبنان در غرب و آذربايجان در شمال و بحرين در جنوب، نفوذ مذهبي چشمگيري 

توان در معادالت فرهنگي، سياسي و نظامي منطقة جنوب غرب آسيا تأثير اين نفوذ را مي. دارد
  .ديد

اگر اين فرهنگ . شيعي ايران استموقعيت ژئوكالچر ايران امروز، عميقاً متأثر از فرهنگ 
اگر . خوردنبود، انقالب اسالمي ايران نيز نبود و حداكثر در حد يك انقالب ملي رقم مي

  .گرفتفرهنگ ايراني شيعي نبود، نظام نوين قدرت در جهان شكل نمي
و سطح ي تقاارند با اتوميان يراه ـت كـساسترهايي ـرين بـمهماز يكي ، فرهنگيزه حو

هاي د در ساير جنبهئوكالچر خوارتقاي ژمن ـض، هـمنطقي هارشوـا كـبري اهمكـم ـحج
                                                           

هنگامي كه از ژئوپليتيك يك كشور سخن به . گيرداز انطباق قدرت موضوعي سياست با جغرافيا، ژئوپليتيك شكل مي - 1
اق قدرت موضوعي اقتصاد، با جغرافيا، از انطب. آيد، منظور انطباق قدرت سياسي با قدرت جغرافيايي آن كشور استميان مي

موقعيت ژئواستراتژيك، . آيدوجود مياز انطباق قدرت موضوعي فرهنگي با جغرافيا، ژئوكالچر  به. آيدژئواكونومي پديد مي
بندي، است يا غيراستراتژيك ، در واقع اين سطح» استراتژيك«يعني يك موقعيت محيطي، . بندي محيط مطرح استدر سطح

سياست، اقتصاد، (و قدرت موضوعي ) زمين، دريا، هوا(سوم مطالعات محيطي را در كنار دو شاخه قدرت محيطي  شاخه
روست كه نه تنها خود يك قطب اهميت ژئواستراتژيك ايران در جهان از اين. دهدشكل مي) فرهنگ، نظامي و اجتماعي

 .اين نظام نوين است، بلكه خود اين نظام را شكل داده است



  _______________________    1389 تابستان ،مود شماره ششم، سال ـ ژئوپليتيك فصلنامه    34

با د ياز تراكاشت، اكونوميائوو ژئوكالچر ، ژپليتيكيژئونظر ايران از . قدرت، موفقيت كسب كند
تواند اين فرهنگ مي وست اسالمي افرهنگ ما ، ئوكالچردر ژ. د داردتحااي امنطقه بري هاركشو

  .اتحاد باشد مبنا و راهنماي
هاي روابط پردازيتوان ردپاي متغيرهاي فرهنگي را در نظريهشايد به جرات بتوان گفت كه كمتر مي

 ).http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=07&depid=44&semid=1351(الملل جستجو كردبين
هاي براي نمونه نظريه. ستهايي در اين راستا آغاز شده االبته بيش از يك دهه است كه حركت

آفريني فرهنگ در روابط و ها خود منعكس كننده نقشها و گفتگوي تمدنبرخورد تمدن
مناسبات ابناء بشر و خلق الگوهاي جنگ و عداوت يا صلح و دوستي بين آنها مي

امانوئل » ژئوپليتيك و ژئوكالچر«توان به كتاب همچنين مي). 106: 1385نيا،  حافظ(باشد
فوكوياما اشاره » پايان تاريخ«رستين و نيز مقاالت گالتونگ، ميشل فوكو و همچنين كتاب وال

گرامشي، عامل فرهنگي را در نظريه هژموني خود مورد توجه قرار داده  پيشتر نيز آنتونيو. كرد
 و گراييپردازان كه البته به مكاتب مختلفي نظير واقعاز ديدگاه اين دسته از نظريه. بود

اي را در ايجاد و هاي ماركسيستي، وابستگي دارند، متغيرهاي فرهنگي، سهم عمده نظريه
ويژگي مشترك هر دو نظريه، نظريه برخورد . المللي برعهده دارندگيري تحوالت بين شكل
و پايان تاريخ  - عنوان يك ديدگاه رئاليستي با محور فرهنگيبه –هاي هانتينگتون تمدن

بينانه پيروزي جهاني ليبرال دموكراسي براي گرايانه با مشخصة خوشانديدگاهي آرم -فوكوياما
اين موضوع در نظريه ژئوكالچر والرستين . آمريكا و توجه خاص به متغيرهاي فرهنگي است

  . سزايي برخوردار استنيز از اهميت به
شدن  چالشگرو سپس  خيزشسخن نهايي هانتينگتون آن است كه آمريكا بايد نسبت به 

هاي جهاني و عمدتاً اسالم توجه نشان دهد و اين آگاهي را بنياد ها و تمدنهنگفر
هاي كهن و سياسي از نظر او زنده شدن تمدن. هاي خارجي خود قرار دهدگذاري سياست

ها را به فال گويد احياي سياسي فرهنگهانتينگتون به غرب مي. تاس واقعيتيك شدن آنها 
عالوه بر هانتينگتون، بسياري ديگر از . يك فرصت تلقي كنند نيك بگيرند و آن را همچون

ويژه با توجه به رويداد اخير، به مسأله بسيار بر اين باورند كه متغير فرهنگ ب انديشمندان نيز
  ). Mamdani, 2001: 1(مهمي براي فهم تحوالت جهان امروز تبديل شده است 
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در دو دهة اخير جامعة جهاني  يابد كهدر هر حال اين تحقيق از آنجا ضرورت مي
سرعت و شتاب خصيصة اصلي فرهنگي جوامع متعدد  و دستخوش تغييرات بنياديني شده

ت، عنصري اساسي در زندگي روزمره شده است و در گرديده و از اين رهگذر تغيير و سيالي
تاين شرايط فقدان شناختي جامع از فرهنگ و نقشة فرهنگي، به سردرگمي مسئوالن، سياس

تبع آن ترسيم بر اين اساس، طراحي الگوي نقشة فرهنگي و به. انجامدگذاران و پژوهشگران مي
حائز ها و مباحثاز ضرورتيكيعنوان مقدمة مهندسي فرهنگي بهو تدوين نقشة فرهنگي

عنوان مركز و الگوي ساير شهرهاي تبع آن در شهرها؛ بويژه تهران بهدر كشور و بهاهميت
  .كشور است

  مباني نظري -2

بندي هاي مرتبط با فرهنگ، ژئوكالچر، الگو و نقشه فرهنگي و سپس دستهتعاريف و ديدگاه
اجتماعي و  -هاي فرهنگيكشيرواني و نقشه -هاي فرهنگيكشيآنها در سه بخش نقشه

هاي نقشهنظريات مربوط به الگوهمچنين هاي ابعاد فرهنگي و فرهنگ سازماني و كشي نقشه
  .است دريگميمورد بررسي قرار  در اين قسمت فرهنگي كشي

هاي اجتماعي و سياسي ديگر، مانند ارزش و امنيت واژه فرهنگ مانند برخي واژه :فرهنگ - 1
روشه گي ).Parsons, 1951: 38(حاوي نوعي ابهام ذاتي و داراي تعاريف و معاني مختلف است

ي فرهنگ كه از زبان فرانسه گرفته به واژه: گويديفرهنگ ماستاد دانشگاه مونترال كانادا درباره
طوري كه از شده و از آلماني به انگليسي ترجمه شده، هر بار معاني جديد افزوده شده است، به

شناسي نوين كه داده، تا مفهوم جامعهقديم معنا مي ةشخم زده و بذر پاشيده كه در فرانس ةمزرع
نظر انديشمندان مختلف در به). 35: 1367روشه، (استوارد زبان فرانسه شده، بسيار فاصله 

عنوان بر اين اساس در اين تعاريف، فرهنگ به. ، فرهنگ مثل پياز، اليه اليه استعرصه فرهنگ
تر كشيده شود كه از سطح مادي و جسماني تا سطح ذهنيميهايي مجزاء در نظر گرفتهاليه
توان فرهنگ را تركيبي از سه انديشمندان ميبر طبق تعاريف يونسكو و بسياري از . شود مي

سطح فرهنگ محسوس، نامحسوس و ساختارهايي كه بر آن حكم: سطح دانست كه عبارتند از
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شده و انتقال فرهنگ شامل الگوها، رفتارهاي آشكار آموخته «معتقد است  1كروبر. فرما است
سازد، هاي انساني برمياز گروهنمادها است، كه دستاوردهاي متمايزي را داده شده به وسيله

با ويژه ارتباط آني كانوني و مركزي فرهنگ نظرات سنتي و بهمانند مصنوعات آنها؛ نقطه
ي كنش و از سوي ديگر مثابه ثمرهها است؛ نظام فرهنگي ممكن است، از سوي ديگر، بهارزش

و  »كالكهون« ).Lederach, 1995: 9(هاي بعدي در نظر گرفته شوندمثابه عناصر موقعيتي كنشبه
نيز معتقدند منظور ما از فرهنگ همه مخلوقات تاريخي است كه براي زندگي، عقالني  »كلي«

يابند، ايجاد مثابه رهنموني براي رفتار بشر امتداد ميزمان به ةيا غيرعقالني، در گستر
  ).150: 1373اينگلهارت، (»اند شده

توان باورها، اند، اين است كه ميآن مشتركامري كه تقريباً همه تعاريف فرهنگ در 
البته برخي از دانشمندان، اين سه عنصر را . ها را جزئي از فرهنگ قلمداد كردها و نگرش ارزش

  .كنندفرهنگ قلمداد مي ةتنها عناصر تشكيل دهند
يكي از مشتقات فرهنگ، فرهنگ سازماني است كه پيوندي نزديك با فرهنگ  :فرهنگ سازماني - 2
فرهنگ . شوددهي به رفتار سازماني محسوب ميمومي جامعه دارد و عامل مهمي در شكلع

سازماني نقش مهمي در پديدآوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي 
اي از صفات ويژة فرهنگ سازماني عبارت است از مجموعه«: توان گفتمي. موردنظر سازمان دارد

عبارت ديگر فرهنگ سازماني به). 86: 1376رابينز، (» نهدزمان به آن ارج ميكليدي كه سا
ها است كه زبان و ديگر مشترك براي سازمان دادن كنشهايها و تفاهماي از دريافت مجموعه«

 ).Lewis,1983:251(» گيرندكار ميهاي مشترك بههاي نمادين را براي بيان اين تفاهممحمل

طور به. آيدوجود ميانطباق قدرت موضوعي فرهنگي با جغرافيا، ژئوكالچر بهاز  :ژئوكالچر - 3
كلي مطالعه رابطه بين فرهنگ با همه عمق و وسعت آن با سياست و قدرت موضوعي است كه 

تواند مورد توجه ژئوپليتيك قرار گيرد، هرچند مدتي است كه عبارت ژئوكالچر وارد ادبيات مي
  ).106: 1385نيا، فظحا(ژئوپليتيك گرديده است

كند و نشان الگو ما را در درك مسائل پيچيده و توضيح دادن و اصالح رفتار ياري مي :الگو - 4

                                                           
1- Krober  
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مدل يا الگو ). Checkland, 1999: 20(ها يا مسائل چگونه هستند يا بايد باشنددهد كه پديدهمي
هستند و برخي از عوامل واقعيت است و تمام الگوها انتزاعي و خيالي  يك نمونه ساده شده از

توانند شامل تصويرهاي ذهني، الگوها مي. شونددر آنها وارد و برخي ديگر خارج نگه داشته مي
پس الگوها  .هاي رياضي از واقعيت باشندهاي بياني يا نمايشهاي گرافيكي، نمايشنمايش

به نمايش خيالي و كنند، با تركيب مفاهيم الگو ما اشارة ضمني به تصوير ايستاي واقعيت مي
. توانيم رفتار سيستم را استنباط كنيمكنيم كه از آن ميانتزاعي يك سيستم دستيابي پيدا مي

ها  ها، ساختن نظريهمنظور توصيف رفتار سيستمالگوسازي نيز روشي تجربي و كاربردي است به
  .صورت تغييرهايي براي بيان علت رفتار مشاهده شده، پيشگويي رفتار آينده در يا فرضيه

هاي ارزشي و گيريها و جهتهايي را كه به باورها، ارزشكشينقشه :كشي فرهنگينقشه - 5
كشي فرهنگي قلمداد توان در راستاي نقشه، ميپردازندهاي سازماني و ملي مينيز ابعاد فرهنگ

نگي مورد استفاده ي فرههاكشيبندي نقشهتوان در طبقهرو اين الگوي تحقيق را مياز اين. كرد
هاي اجتماعي و در كشيگيرد، سپس نقشههاي رواني قرار ميكشيقرار داد، يعني در ابتدا نقشه

  .هاي ابعاد فرهنگي و فرهنگ سازمانيكشينهايت نقشه
بندي يا بندي، مقولهها بيشتر به جدولكشياين نوع نقشه: رواني - كشي فرهنگينقشه - 5- 1

هاي رواني وي سر و پردازند و بيشتر با جنبههاي انساني ميها، نگرشگيزهها، انكشي نيازنقشه
آبراهام مازلو، ماري و : محتوايي(هاي انگيزش يهنظربهتوان در اين قسمت مي. كار دارند

. سي. استي: هاي فرآيندياتيكسون، هرزبرگ، مك كله لند، گريوز، كاليتون آلدرفر؛ نظريه
تظارات ادوار تالمن و كرت لوين و ويكتور رووم، پوتر و واللر؛ و آدامز، نظرية اسناد، ان

نظرية ميلتون روكيچ و در نهايت نقشة ارزشي اينگلهارت ) بي اف اسكينر: هاي تقويت نظريه
پرداز اين بخش به اين امر اشاره ترين نظريهعنوان اصلينقشة فرهنگي اينگلهارت به. اشاره كرد

لحاظ اقتصادي غيرصنعتي و در حال توسعه و عقب مانده، به و به دارد كه ما در جوامع سنتي
بينيم و اين امر در كشورهاي هاي مادي و ميل به بقا را حاكم ميدليل كمبودهاي مادي، ارزش

  بينيمگرايانه را ميهاي فرامادي و معنوي و انسانيافته برعكس است و ما ارزشتوسعه
اين دسته بر اساس نظام شخصيتي و اجتماعي : ياجتماع -هاي فرهنگيكشينقشه - 5- 2

توان به تالكوت از اين گروه مي. كنندبرداري ميهاي وي را مشخص و نقشهانسان، ويژگي
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ترين انديشمند در شوارتز محوري. پارسونز، آلن بيرو، آلپورت و در نهايت شوارتز اشاره كرد
سازد كه د و اين سؤال را مطرح ميدهاين دسته است، شوارتز نوعي الگوي سنجش ارائه مي

عنوان توان آن را بهآيا مي و همبستگي بين آنها بر چه اساسي استاند؟ رابطهها كدامارزش
وي ده ارزش را (ها مطرح كرد يا خير؟ فرهنگها در همهارزشالگويي فراگير براي همه

شان ح اهداف عاطفي اصليتوانند با توضيكند كه هر كدام از اين ده ارزش ميبازشناسي مي
جويي، دستاورد، قدرت، امنيت، خودگرداني يا خود فرماني، محرك، لذت: توصيف گردند

  ).گراييهمنوايي، سنت، خيرخواهي و عام
هاي شوارتز، اين الگوي ارزشي نسبت به تغييرات در سن، تحصيالت و بر اساس يافته

ها خوبي در سنجش ارزشتواند بهمي بر اين اساس اين نظريه. دهدجنس حساسيت نشان مي
ها و در سطح يك منطقه مفيد باشد، زيرا سنجش يك گويه براي يك ارزش به تمامي گويه

  .هاي ديگر نيز قابل تعميم استارزش
انديشمندان سعي دارند  :هاي فرهنگي، ابعاد فرهنگي و فرهنگ سازمانيكشينقشه - 5- 3

توان رابرت از انديشمندان اين نظريه مي. د مشخص كنندرابطه جامعه، سازمان و فرد را با فر
، ، كرت لوين، ليت وين و استرينگرپالمر، استيفن رابينز، داني سان، كالكهون، ويليام اوچي

رين انديشمند هافستد مهمت. و هافستد را نام برد ، ديويس، كلب، شركت مكينزيپيترز و واترمن
كشي فرهنگي است، الگوها و متغيرهاي دو وجهي نقشهدر اين بخش و حتي در هر سه گروه 

  . امع را با هم مقايسه كردوها يا جتوان سازمانكند كه بر اساس آن ميرا رسم مي
اي، نظامي از عوامل، شرايط و موضوعات بر اساس تفكر شبكه :نگراي جامعهنظام شبكه - 6

تواند يك اين نظام مي. شودراحي مي، طكه با يكديگر داراي روابط و مناسبات متقابل هستند
در عين حال نيز انتقادات وارد بر  و لحاظ نظري كاربردي استباشد كه به الگوراهنماي  ةنقش

هايي است الگوي سه بعدي حاصل از اين نظام داراي ويژگي. كندطرف مينظريات ديگر را بر
  :كه عبارتند از

ها؛ بررسي و روابط بين يط بيروني پديدهدقت در شرا ها؛توجه به عوامل دروني پديده -١
يعني اليه (عوامل دروني و شرايط بيروني؛ تجزيه عوامل، شرايط و موضوعات ارتباطي 

با (ها با يكديگر ها؛ تركيب منطقي صفتها؛ قابليت تكثير و ضرب صفتبه صفت) نخست
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گر؛  قابليت تكثير ها نسبت به يكديهاي حاصل؛ تقدم صفت؛ تطبيق تركيب)جاييقابليت جابه
 صورت نسل به نسل؛ دربردارنده موضوعات اجزاي خرد و كوچك؛به تاصف

چه الگوي مذكور در سطح چنان هاي اجرايي؛ها و بخشارتباط منطقي بين تفكرات، ايده -٢
نگر در مجموع شبكه جامعه. نگر استكار گرفته شود، جامعهانساني و اجتماعي به

وامل، شرايط و موضوعات كه با يكديگر در مقياس انساني داراي مند از عاي نظام مجموعه
  : هاي آن عبارتند ازاي متقابل هستند و مؤلفهروابط و مناسبات شبكه

در الگوي . باشدها كه دليل وجودي آنها مياصلي پديدهفعل و كاركرد :هاي درونيمؤلفه: الف
، نظام تحليل، تبيين و نظام انتخاب نگر عوامل دروني شامل نظام احتماالتاي جامعهشبكه
  .است

محدوده و شرايط بيروني كه دامنه اثر عوامل دروني پديده است كه  :هاي بيرونيمؤلفه: ب
ها، كالبد و فضاي زندگي هاي بيروني شامل انسانمؤلفه. شودتوسط ساختار اجتماعي ايجاد مي

  .باشدانسان و كار او مي
ها يا مجموعه دهنده بين عوامل دروني و شرايط بيروني پديدهپيوند :هاي ارتباطيمؤلفه: ج

: هاي ارتباطي شاملمؤلفه. سلسله مراتب فاعلي عوامل دروني در محدوده شرايط بيروني است
  .نظام اداره و رهبري، نظام بررسي، ارزشيابي و نظام منابع است

الگويي . اي استو شبكهاين الگو داراي سه مرحله به هم پيوسته  :الگوي نقشه فرهنگي - 7

هر سه مرحله با هم . هايي استپويا، متقارن و سه بعدي كه هر يك از ابعاد آن داراي ويژگي

رفتار الگو از معلوم . دهندمند را تشكيل ميداراي ارتباطات معنادار بوده كه يك مجموعه نظام

اي و صورت مرحلهبه مجهول، از وضع موجود به مطلوب، از جزء به كل و تحقق اهداف به

  .تدريجي است

بعد عوامل دروني : اي با نگاهي راهبردي و در تحليلي ذهني، داراي سه بعد استهر پديده

، مقياس هايي چون دامنهرا با واژهبعد محيطي يا شرايط بيروني كه آن. ناميمكه آن را فرآيند مي

الگو نيز . ناميمكه آن را ساختار ميتوان بازشناسي كرد؛ و سرانجام بعد ارتباطي و سطوح نيز مي

ابعاد . باشدگانه و متمايز از يكديگر ميها و راهبردي داراي ابعاد سهتبع اصل وجود پديدهبه
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ها داراي قابليت تكثير، و ويژگيتاگانه الگو از نظر موضوعي متقارن بوده، از نظر صف سه

تارهاي الگو است و تأثير متقابل بررسي موضوعات گوناگون، تابع رف. تجزيه و تركيب است

  .بايست آن را با وضع موجود تطبيق دادبين همه اجزاي الگو، داراي تحليل منطقي است و مي

  روش تحقيق -3
براي جمع. اي استزمينه -اي و روش تحقيق توصيفي و مورديتوسعه -نوع تحقيق كاربردي

ها و ابزارهايي زير به كار گرفته روش، تلفيقي از منظور انجام اين تحقيقآوري اطالعات به

بررسي اسناد و مدارك، كتاب و آرشيو؛ روش : اي شاملروش كتابخانه: شود كه عبارتند از مي

  .، مصاحبه و پرسشنامهمشاهده: ميداني شامل

  هاي تحقيقيافته -4
بر اساس  شهر تهرانكنون نه تنها نقشة فرهنگي جامعي براي كالنتاكه دهد ها نشان ميبررسي

افزاري هم تنها به ابعاد هاي اسالمي تدوين نشده، بلكه در بخش توسعة فيزيكي و سختارزش

آن هم نه در حد ابداع و توليد معماري طراز انقالب و معرف انديشة (خاصي درحد اماكن 

و ) اسالم ناب محمدي كه در سطح بازتوليد معماري قاجار و صفويه يا آثار تقليدي مدرن

. توجه شده است) سينما و ساير هنرهاي زيبا، خطاطي و نقاشي(هاي فرهنگي عاليتبرخي ف

هاي متعدد در كشور بر انجام اين مهم، هنوز در رغم تأكيدهاي مسئوالن و قوانين و برنامه به

هاي فرهنگي جامعه و م و از واقعيتهستي آغاز راه شناخت و مديريت فرهنگي كشور

  .قي نداريممتغيرهاي فرهنگ شناخت دقي

عنوان قلمرو تحقيق براي طراحي گونه كه از عنوان اين تحقيق پيداست، تهران بههمان

ساله از  3000كشي فرهنگي برگزيده شده است؛ شهر تهران با پيشينة سكونتگاهي الگوي نقشه

از شهري سنتي و تاريخي ) پايتخت انتخاب گرديد عنوانبهدر زماني كه (سال قبل تاكنون  200
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  . ترين شهر ايران بدل گرديده استترين و رشد يافتهشهري نوين و نيز تجهيز شدهه كالنب

گردد، ليكن تأثيرپذيري و محدود مي 22شهرداري، به مناطق تهران اگرچه از نظر 

پايتخت جمهوري  عنوانبهعنوان پايتخت كشور در محدودة كل مملكت و تهران به گذاريتأثير

طور كلي تأثيرپذيري تهران از طريق مهاجرتبه. كنداي نيز عمل مينطقهم، فراايران اسالمي

هاي عمدتاً داخلي ايران از طرفي و از طرفي ديگر نشأت گرفته از ارتباطات گستردة جهاني 

تنوع فرهنگي كشورمان  ءهاي داخلي، تهران را مأمن و ملجامهاجرت. گرددتعريف مي

نوبة خود مباحثي چون تهاجم فرهنگي را از جانبي و از بهارتباطات گستردة جهاني . سازد مي

هاي بومي و محلي آميز نجات فرهنگمسالمت ايدةعنوان ها را بهجانبي ديگر گفتگوي تمدن

  .سازدمطرح مي

نظير و شايد مشاركت فرهنگي مردم تهران در انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس كم

هاي انقالب شدن ارزش اثرشدن يا بي رنگن به علت كمنظير بوده است ولي با گذشت زما بي

اين امر گوياي اين است، در . اعتمادي مردم شده استها موجب بيعدالتياسالمي و بي

صورتي كه مسئوالن امر به سرعت درباره تغييرات فرهنگي ـ اجتماعي متناسب با تغييرات 

ي عملي نداشته باشند، جامعه در اندك ريزي صحيح و سريع و اقدامكالبدي ـ اجتماعي برنامه

يابد و شود، گرايش به نظم كاهش بيشتري ميها ميها و نابسامانيزماني ديگر دچار آشفتگي

رو توصيه از اين. گيرنداقدامات راديكال معتقد به تغييرات بنيادين و براندازانة نظام قوت مي

دوستانه و وفاداري به شعارها و اي انسانهانداز، حفظ آرمانشود، قانون اساسي، سند چشممي

اندركاران نظام و اهداف انقالب يا حداقل به طرزي ابزاري براي حفظ منافع نظام و دست

سرعت پذيرفته و به اجراء مداران، تغييرات بنيادين در سطح مديريت فرهنگي، بهحكومت

 ،اين دو فرهنگي و مقدم براين تغييرات به مهندسي فرهنگي و پيش از آن نقشه . گذاشته شود

 .هاي اسالمي نياز داردالگويي براي ترسيم نقشه فرهنگي بر اساس ارزش
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 تغييرات اجتماعي، كالبدي، فرهنگي تهران امروز و لزوم مديريت فرهنگي

ـ اجتماعي شهر تهران، فرهنگيكشي ريزي و مديريت استرايژيك نقشهطوركلي براي برنامهبه 

  :ال اساسي مطرح كنيمابتدا بايد سه سؤ

كجا هستيم؟ يعني اكنون از نظر فرهنگي اجتماعي در شهر تهران در چه وضعيتي  �

  قرارداريم؟

خواهيم برويم؟ يعني آينده مطلوب فرهنگي اجتماعي كه براي شهر تهران تصوير به كجا مي �

 كنيم، كدام است؟مي

را براي رسيدن از ) يهايهراچه (خواهيم به آنجا برسيم؟ يعني چه راهبردهاييچگونه مي �

 خواهيم، برگزينيم؟وضعيت فرهنگي اجتماعي كنوني به آينده مطلوب مي

تواند، قالبي ساختاري را براي رسيدن به اين سه سؤال ما در كل برآنيم كه اين مدل مي
  .دهدفراروي ما قرار مي

هاي اساسي يي، به دليل تنگناها و نارسا)1375ـ 1355(در فاصلة دو دهه پس از انقالب 
ميليون نفر به  3/14يافتة كشور، حدود موجود در اقتصاد روستايي و مناطق كمتر توسعه

برداران كوچك هاي اندك بهرهپراكندگي زمين. شهرهاي مياني و بزرگ كشور كوچ كردند
هاي زراعي، باال بودن نسبت كشاورزان بدون زمين يا كم زمين، ضعيف بودن بنيان فعاليت

نهايت عدم گسترش هماهنگي اراضي زير كشت و بازدهي توليد در  شاورزي و درجنبي ك
واحد سطح، با افزايش طبيعي جمعيت در روستاها، موجب شد كه مناطق روستايي با انبوهي از 

  .كوچي آنان مواجه شودمازاد جمعيت و الجرم برون
ي جمعيت پانزده تا سي كوچدهد كه بيشتر ناظر به برونهايي را نشان ميها مهاجرتآمار

طور معمول به شهرهاي بزرگي مانند تهران، ساله و غالباً، جوانان باسواد روستايي بود كه به
. كردندكرج، قم، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرمانشاه و اهواز يا ديگر مراكز استاني كوچ مي

باال در برابر شهرها، ثابت رغم باروري به نسبت دهد كه جمعيت روستايي بهاين امر نشان مي
مانده است و حتي در دهة اخير رو به كاهش نهاده كه اين امر گوياي اين است كه جمعيت
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جوان روستايي كه به شهرها يورش برده و بافت جمعيت روستا را پير و بافت جمعيتي شهرها 
زده و كاذب بااست و به همين دليل، باعث ترويج بيش از پيش مشاغل كمتر كرده را جوان

  .نشينان مهاجر شدندنشيني و ناپايداري زيستي حاشيهخدماتي، حاشيه
شهر تهران است كه فاصلة جمعيتي آن با وجود آمدن رشد ناموزون كالناين امر باعث به

برابر  3/1در حالي كه همين ميزان در كشورهاي پيشرفته . شهر بعدي بيش از سه برابر است
كرج، شهريار و (شهر تهران هاي اقماري اطراف كالنكرشد شهر. گزارش شده است

مدت باعث شده همين مسأله در طوالني. هاي شهري زيادي دامن زده استبه آسيب) پاكدشت
زا در آيد و براي عنوان مسئلة بحراننشيني در اطراف شهرهاي بزرگ بويژه تهران بهكه حاشيه

  .امني شودهاي شهري كانونجرائم و فساد
ي كه طوربه. ايمها مواجه بودهين اثنا ما با تغيير گسترده در ريخت اجتماعي خانوادهدر ا

دهد و حتي در روستاها نيز هاي ايران را تشكيل مياي بخش عظيمي از خانوادهخانوادة هسته
افزايش روزافزون . ايمها بودهاي به بيش از پنجاه درصد از خانوادهشاهد رشد خانوادة هسته

اكنون در ازاي هر ده ازدواج، طوري كه همالق نيز از تغييرات عمده در جامعه بوده، بهنرخ ط
ها، الگوهاي رفتاري و هنجاري در سطح كالن تغيير در ارزش. گيردشش طالق صورت مي

از ) 71تا  57از (ها در اين دوره در مورد تغيير ارزش. جامعه نيز در اينجا قابل بررسي است
درصد مردم معتقد بودند، دين و خدا  6/81، 65و خدا به طرف پول، در سال گرايش به دين 

كه اين كند، درحاليدرصد افزايش پيدا مي 3/28، به 71مهمتر از پول است، اين رقم در سال 
شناسان اين رقم در سال بنا بر تحقيقات جامعه. درصد است 6/18كمتر از  1356رقم در سال 

  . تشديد شده است 75و  73
عنوان شده كه ) 1383تاجيك (احساس نابرابري رو به تزايد نهاده است، طي برآوردي 

يعني احساس . عدالتي در بين شهروندان بر احساس عدالت در نزد آنها غبله دارداحساس بي
در اين بين، ما شاهد بروز شرايط مبتني بر . درصد نوسان داشته است 64تا  53عدالتي از بي

مثال، كاهش همبستگي اجتماعي،  عنوانبه(و روند رو به رشد آن هستيم عدم تعلق گروهي 
پور، ، رفيع1371درصد در سال  20به  1366درصد در سال  60درباره همبستگي باال، از 

كه در بعد عيني نابرابري و در بعد ذهني و بنابراين، طبق آمار موجود با توجه به اين). 1377
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سوي دوري از جامعه، عدم تعلق گروهي و عمل بر اساس بهاحساس نابرابري كه افراد را 
توان نتيجه گرفت كه در ايران عوامل دهد، فزوني يافته است، ميمنافع فردي سوق مي

رو، تعلق ، از اين)1383تاجيك، (تشديدكنندة عدم تعلق گروهي رو به فزوني نهاده است 
  . گروهي هم رو به نقصان نهاده است

ماعي و خودبيگانگي فردي و كاهش احساس امنيت و كاهش احساس بررسي انزواي اجت
 30تنها  1366دهد، در حالي كه در سال اميدواري افزايش اين معضالت را در جامعه نشان مي

پسنديدند، گرايي را ميگردان بودند و تجملزيستي رويدرصد از از افراد تحت مطالعه، از ساده
ها در اين تغيير ارزش. برابر 5/1رسيد، يعني چيزي حدود  درصد 45به  1371اين نرخ در سال 

خواهانه در تغيير ارزش افراد ترجيح پول به خدا نمايان گرايي خودگرايي به فردبعد از جمع
درصد ترجيح دين و  6/81در اين مورد، تغيير ارزشي از دين و خدا به طرف پول از . است

در اين مورد قابل  1371رجيح خدا به پول در سال درصد ت 3/28به  1365خدا به پول در سال 
هاي مذهبي در ايران، ما با تغيير وسيع دربارة تغيير ارزش). 164: 1377پور، رفيع(توجه است 

در اين سطح در ايران جدايي از . شويمرو ميبههاي مذهبي ـ فرهنگي ـ اخالقي روارزش
درصد در سال  3/89هاي مذهبي از كاهش ارزش توان نام برد،ها را ميها و تغيير ارزشارزش
 1365درصد در سال  7/86، كاهش عالقه به روحانيت از 1371درصد در سال  2/43به  1365

  .1371درصد در سال  3/33به 
عدالتي، موجب بروز گونه كه بيان شد، شرايط اجتماعي مانند نابرابري و احساس بيهمان

اعتمادي در بين زم آن در ميان خود مردم و نيز افزايش بيگروهي مال اعتمادي و عدم تعلقبي
  .شودرسمي ميگريزي در نهادهاي رسمي و غيراعتمادي و قانونمردم و افزايش بي

در مجموع اين امر گوياي اين است، در صورتي كه مسئوالن امر به سرعت درباره تغييرات 
ريزي صحيح و سريع و ماعي برنامهفرهنگي ـ اجتماعي متناسب با تغييرات كالبدي ـ اجت

ها ها و نابسامانياقدامي عملي نداشته باشند، جامعه در اندك زماني ديگر دچار آشفتگي
يابد و اقدامات راديكال معتقد به تغييرات بنيادين و شود، گرايش به نظم كاهش بيشتري مي مي

ور صريح مقام دستبهي عمل شود، برارو توصيه مياز اين. گيرندبراندازانة نظام قوت مي
دوستانه و وفاداري به شعارها و هاي انسانانداز، حفظ آرمانرهبري، قانون اساسي، سند چشم



 45    ... اي ترسيم نقشه فرهنگيالگوي شبكه      _____________________________________

اندركاران نظام و اهداف انقالب يا حداقل به طرزي ابزاري براي حفظ منافع نظام و دست
ه و به اجراء سرعت پذيرفتمداران، تغييرات بنيادين در سطح مديريت فرهنگي، بهحكومت

اين تغييرات به مهندسي فرهنگي و پيش از آن نقشه فرهنگي و مقدم براين دو . گذاشته شود
  .هاي اسالمي نياز داردالگويي براي ترسيم نقشه فرهنگي بر اساس ارزش

  هاي تحقيق بر اساس روش ميدانيتجزيه و تحليل يافته -5

صورت نامه و بهطالعه از طريق پرسشبراي رسيدن به اهداف تحقيق، نظرات افراد مورد م
دست آمده در چهار قسمت، تجزيه هاي بهآوري و دادههاي تحقيق جمعحضوري درباره متغير

قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته الزم است كه با توجه به موضوع تحقيق، . شوندو تحليل مي
. ضوع تحقيق اشراف داشته باشنددادند كه بر موجامعه آماري تحقيق را بايد افرادي تشكيل مي

هاي مستقر در تهران، ، آن دسته از اعضاي هيأت علمي دانشگاهبنابراين، جامعه آماري تحقيق
خبرگان و متخصصان شوراي اسالمي شهر و شهرداري تهران، مراكز تحقيقاتي آنها، شوراي 

ه بر موضوع تحقيق از عالي انقالب فرهنگي و نهادهاي ذيربط در سه قوه در نظر گرفته شدند ك
كشي فرهنگي يا موضوع فرهنگ اشراف داشته و يا موضوع جنبه موضوع طراحي الگو يا نقشه

از اين استادان و . هاي متبوع آنها با موضوع تحقيق ارتباط داشته باشدفعاليت سازمان
ناسان هاي مستقر در تهران؛ كارشكارشناسان مديريت، جامعه شناسي و معارف اسالمي دانشگاه

عنوان جامعه و متخصصان ارشد نهادهاي ذكر شده و خبرگان آشنا به موضوع خارج از اينها به
  .آماري تحقيق انتخاب شدند

هاي افراد مورد در اين قسمت ويژگي :تحليل توصيفي خصوصيات افراد نمونه آماري �

  .رندگي، سن و تجربه كاري مورد بررسي قرار مي، از نظر ميزان تحصيالتمطالعه

نامه، در قسمت تحليل توصيفي سؤاالت پرسش :تحليل توصيفي سؤاالت پرسشنامه �

هاي مستقل تحقيق، يعني نظام ادراكات نظرات، افراد نمونه آماري درباره رابطه متغير

  .كشي بررسي شده استهاي ساختاري و مقياسي مرتبط با الگوي نقشهشهروندان و نظام

در اين قسمت براي آزمون انتخاب  :هاي پژوهشبات فرضيهها و اثتحليل استنباطي داده �
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هاي پاسخ سؤاالت توسط افراد مورد مطالعه، از آزمون يكنواختي تصادفي و آگاهانه گزينه

هاي مستقل و دار بين متغيردست آوردن اينكه رابطه معنيو براي به» كاي اسكوير«توزيع 

استفاده  pها و آزمون نسبت)t-student(انگين وجود دارد يا خير، از آزمون ميوابسته تحقيق

  .شده است

هاي تحقيق و در اين قسمت از يافته :هاي پژوهشفرآيند تأييد طراحي الگو بر پايه داده �

نظران براي تأييد طراحي الگو نظرات ارائه شده توسط افراد نمونه آماري و ساير صاحب

  .استفاده شده است

  نمونه آماري تحليل توصيفي خصوصيات افراد -١

 51گروه بعدي سني . سال هستند 50تا 46درصد فراواني در گروه سني  7/47بيشترين افراد با  

كمترين تعداد، مربوط به گروه سني . باشددرصد مي 1/23سال و باالتر، داراي درصد فراواني 

 92اال سال به ب 40آماري درمجموع افراد نمونه. درصد است 9/7سال با فراواني  40تا  30

ليسانس و درصد فوق 7/44درصد ليسانس،  6/4باشد و مدرك تحصيلي افراد نمونه درصد مي

  . باشددرصد دكتري مي 2/49

سال  30تا  26درصد داراي سابقه بين  9/56تجربه كاري افراد مورد مطالعه با فراواني 

صد در گروه بعدي قرار در 27/ 7و  7/7سال با فراواني  25تا  21و  20تا  16سابقه . اند بوده

  . اندسال داشته 15درصد افراد مورد مطالعه سابقه كار باالي  97در مجموع . دارند
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 تحليل توصيفي سؤاالت پرسشنامه -2

  پرسشهاي پرسشنامه جدول خالصه تحليل توصيفي برخي از

 پرسشها
 كامالً

موافق 
 يا موافق

مخالف يا 
 كامالً

 مخالف

بي 
 نظر

 ٪9/96 .نگر با لحاظ سه بعد اساسي مناسب الگوي نقشه فرهنگي تهران استاي جامعهشبكهـ الگوسازي 1

ــالف و 3٪ ــي مخ ب
نظر و هـيچ يـك از   
افراد كامالً مخـالف  

 .اندنبوده

 ٪1/3 ٪6/4 ٪3/92 .  هاي دروني يا فرايند فرهنگ از ابعاد اساسي الگوي نقشه فرهنگي استـ مؤلفه2

 ٪5/1 ٪7/7 ٪8/90 .م ساختاري فرهنگ از ابعاد اساسي الگوي نقشه فرهنگي استـ عوامل ارتباطي يا نظا3

 - ٪6/4 ٪4/95 .ابعاد اساسي الگوي نقشه فرهنگي است ـ نظام محيطي مقياسي فرهنگ از4

ـاختارند و  بعـد  در ،هاي مديريتهدفگذاري، سياستگذاري و سازماندهي مؤلفه - 9 الگـوي نقشـه    در س
 .فرهنگي مؤثرند

8/90٪ 1/6٪ 1/3٪ 

ـاختارند و در الگـوي نقشـه       ها و دستورالعملها مؤلفهـ  قوانين، آيين نامه10 ـاي كارشناسـي در بعـد س ه
 . فرهنگي مؤثرند

3/92٪ 1/6٪ 5/1٪ 

ـانواده و   هاشهروندان ازمؤلفه - 13 ـامل فـرد و خ گـروه اسـت و در    ي بعد محيطي مقياسي فرهنگ و ش
 .الگوي نقشه فرهنگي مؤثرند

5/98٪ 5/1٪ - 

ـادي و مؤلفه فعاليتها از - 14 فرهنگـي   هاي بعد محيطي مقياسي فرهنگ و شامل فعاليتهاي سياسي و اقتص
 .است و در الگوي نقشه فرهنگي نقش دارند

5/98٪ - 5/1٪ 

هاي بعد محيطي مقياسي فرهنگ و منقسم به اماكن خصوصـي و عمـومي و دولتـي    اماكن از مؤلفه - 15
 .هنگي نقش دارنداست و در الگوي نقشه فر

5/98٪ - 5/1٪ 

مراد ما از ارزشها در پرسشـهاي  . ( انداز ندارندارزشهاي اسالمي ربطي به قانون اساسي و سند چشم - 16
ما در تصـميمات   برندةبه پيشاساس آن و  گيري وآنچه مهم و مؤثر درتصميم: مقدمه ذكرشد حاضر در

 .)است نه ارزشهاي اخالقي بدون كاركرد اجتماعي

2/9٪ 7/87٪ 1/3٪ 

 ٪9/96 .انداز تبلور ارزشهاي اسالمي هستند و در الگوي نقشه فرهنگي مؤثرندقانون اساسي و سند چشم - 17
5/1٪ 

 مخالف
5/1٪ 

الگوي نقشه فرهنگي نقـش  ) قوانين - كارشناسي(از در بعد ساختاري اندقانون اساسي و سند چشم - 18
 .دارند

5/98٪ - 5/1٪ 

سبك زندگي شهروندان  بهالگوي نقشه  ل عمده  درئگيري و انتخاب  پيرامون مسامديريت تصميم - 19
اخالق، معنويت، شغل و درآمد مناسـب،  سـالمتي،   : عبارتند از  مسائل عمده زندگي. ( فرهنگي نيازدارد

ـاط و مـراوده و    تفريحات سالم، عدالت، امنيت، آزادي، مشاركت، مسكن، ازدواج، تحصيل، مصرف، ارتب
 .)د آن مانن

4/95٪ 
5/1٪ 

 مخالف 
1/3٪ 
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 ٪2/6 ٪2/86 ٪7/7 .بدون الگوي نقشه فرهنگي، توسعه و تعالي فرهنگي شهر ميسر است - 20

 ٪1/3 ٪3 ٪8/93 .الگوي آن است كشي وهدف اصلي توسعه پايدار شهر و مهمترين عامل در نقشه انسان، محور و - 21

 ٪1/3 ٪7/87 ٪2/9 .ه شهر جامعيت داردقوانين موجود براي ارتقاي فرهنگي و توسع - 22

 ٪2/6 ٪7/87 ٪2/6 . هاي فعلي براي ارتقاي فرهنگي و توسعه شهر مطلوبيت دارددستورالعمل - 23
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  . اندتحليل توصيفي شده ادامهنظرگرفته شده، در 

 .دار داردنگر با الگوي نقشه فرهنگي رابطه معنياي جامعهالگوي شبكه: فرضيه اصلي

با استفاده از آزمون يكنواختي 
2χ حاصل را در قالب عنوان نخستين روش، نتايج بهH0  كه

طور يكنواخت ها را بههمان فرضيه صفر بوده و در اين آزمون يعني پاسخ دهندگان، گزينه
معناي انتخاب غيريكنواخت، آگاهانه و از است و به H0كه فرضيه رد  H1اند و انتخاب كرده

دار بودن اي معنيعنوان روش دوم برآزمون ميانگين به. كنيمهاست، بررسي ميروي اراده گزينه
  .رودكار ميهاي تحقيق بهروابط بين متغيرهاي وابسته و مستقل فرضيه
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  2χآزمون يكنواختي : روش اول
با اين فرض  H1فرضيه صفر و  عنوانبه H0: P1 = P2 = P3 =P4 = P5با استفاده از اين روش، 
  .گيرنداند، مورد بررسي قرار ميخاب شدهها بيشتر از بقيه انتكه حداقل يكي از گزينه

)آماره آزمون  )
∑

−=
i ei

eioi

F

FF 2
2   χ افزار براي نتايج پرسش فوق با استفاده از نرمSPSS 

93.2302محاسبه شده كه  =χ 1 شماره جدول. (آمده است دستبه(  

  1سؤال  2χاطالعات مربوط به آمارة آزمون  : 1شماره  جدول
( )eioi

F

FF 2−
 ( )2

eioi FF − ( )eioi FF − eiF )برآوردي( oiF )1سؤال  )مشاهده شده 

 كامالً موافقم 62 13 49 2401 69/184

 موافقم 1 13 - 12 144 08/11

 نظري ندارم 1 13 - 12 144 08/11

 مخالفم 1 13 - 12 144 08/11

 كامالً مخالفم 0 13 - 13 169 13

93/230 =2χ  
  

 4درجه آزادي ( 49/9دست آمده برابر كه از جدول مقادير توزيع مربع كاي به 2χمقدار
  ).415: 1374واپل، (است ) 05/0سطح معناداري  = df 5 - 1=4گزينه داريم  5است چون 

دست آمده از جدول به 2χو) 93/230(دست آمده از آماره آزمون به 2χمقايسه مقدار
 < 49/9(دهد كه آماره آزمون بسيار بيشتر از مقدار جدول است نشان مي) 49/9(1شماره

  .شودشدت رد ميبه H0، بنابراين )93/230
ها موافقم، از بقيه گزينه هاي كامالً موافقم وشود كه گزينهري ميگيدر اين حالت نتيجه

دهنده هاي سؤال توسط پاسخدهنده انتخاب غيريكنواخت گزينهبيشتر انتخاب شده و نشان
  .اندها آگاهانه و از روي قصد انتخاب شدهعبارت ديگر، گزينهبه. است
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   (t-student)با استفاده از آزمون ميانگين : روش دوم
   تعيين آزمون فرض: مرحله اول

H0: 3≤µ   
H1 : 3>µ  ميانگين )اميد ( شود قابل انتظار كه توسط محقق در نظر گرفته مي 

آماره آزمون  :مرحله دوم
ns

x
t 0µ−=  با استفاده از نرم افزارSPSS  213/19محاسبه شده و برابر 

  .ت آمده استدسبه

(64)1/671كه از جدول توزيع مربوط به آن  tمقدار :مرحله سوم
0/05

)1( ≈=− tt n
α  برداشته شده

  ).414: همان(است 
ن حاصل از آماره آزمو tكمتر از دست آمده از جدول بسياربه tمقدار: مقايسه :مرحله چهارم

  . شودرد مي H0است، بنابراين 
هاي دهد انتخاب گزينهميانگين بيشتر از سه پذيرفته شده كه نشان مي ):گيرينتيجه(مرحله پنجم 

نگر با اي جامعهها است؛ پس استفاده از الگوي شبكهزياد و خيلي زياد بيشتر از بقيه گزينه
هاي پيش را براي روش. شودذيرفته ميپ H1داري دارد، يعني الگوي نقشه فرهنگي رابطه معني

 :بريمكار ميهاي فرعي تحقيق درباره اجزاي الگو بهفرضيه
  .هاي دروني يا فرآيند فرهنگ از ابعاد اساسي الگوي نقشه فرهنگي استمؤلفه 

  :كنيمهاي آماري به شرح ذيل عمل ميمنظور بررسي اين هدف با كمك آزمونبه
آزمون يكنواختي :روش اول

2χ  
  

  تعيين نوع آزمون فرض  :مرحله اول
∑آماره آزمون  :مرحله دوم

−= eioi FF 2
2 )(χ  با استفاده از نرم افزارSPSS  محاسبه شده و

  ). 2 شماره جدول(دست آمده است هب 55/203مقدار آن برابر 

  
  

H0: P1 = P2 = P3 = P4 =P5  
 

H1: ها بيشتر از بقيه انتخاب شده استحداقل يكي از گزينه 
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  2سؤال  2χاطالعات مربوط به آمارة آزمون: 2شماره جدول 

( )
ei

eioi

F

FF 2−
 ( )2

eioi FF − ( )eioi FF − 
eiF 

 )برآوردي(
oiF            

 )مشاهده شده(
 2سؤال 

 كامالً موافقم 59 13 46 2116 77/162

 موافقم 1 13 - 12 144 08/11

 ظري ندارمن 2 13 - 11 121 31/9

 مخالفم 2 13 - 11 121 31/9

 كامالً مخالفم 1 13 - 12 144 08/11

55/203 =2χ  

  

)15(9/49آمده از جدول توزيع  دستبهمقدار  :مرحله سوم
0/0.5

)1( 22

== −− χχα
n   

پس از مقايسه مقدار حاصل ازجدول با حاصل آماره آزمون، چون مقدار حاصل  :مرحله چهارم
رد  H0است، بنابراين  2شماره  دست آمده از جدولاره آزمون خيلي بيشتر از مقدار بهازآم
  . شود مي

ها بيشتر از بقيه انتخاب گيريم؛ حداقل يكي از گزينهنتيجه مي H0 با توجه به رد :مرحله پنجم
به. دهنده استهاي سؤال توسط پاسخدهنده انتخاب غيريكنواخت گزينهشده است و اين نشان

  . اندها آگاهانه و از روي اراده انتخاب شدهعبارتي، گزينه
   (t-student)آزمون ميانگين : روش دوم
  تعيين نوع آزمون فرض  :مرحله اول

  

xآماره آزمون  :مرحله دوم
t 0µ−=  است كه با استفاده از نرم افزارSPSS  624/12برابر 

  . حاصل شده است
  .محاسبه شده است دست آمده از جدول توزيعهمقدار ب :مرحله سوم

  .شودرد مي H0با مقايسه مقدار جدول و آمار آزمون  :مرحله چهارم

H0: ≤µ3  

H1: 3>µ   
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رسيم كه ميانگين بيشتر از سه به اين نتيجه مي H0با رد فرض  :)گيرينتيجه(مرحله پنجم 
وافقم و موافقم بيشتر از بقيه انتخاب هاي كامالً مبنابراين گزينه. است) ميانگين پيش فرض(

هاي دروني يا فرآيند فرهنگ با الگوي نقشه فرهنگي شده و اين بيانگر آن است كه بين مؤلفه
  .داري وجود داردرابطه معني

كـار  هاي پيشين را براي بعد ساختاري و بعد محيطي مقياسي الگـوي نقشـه فرهنگـي بـه    روش
  . گيريم مي

و  231/195ترتيب بررسي شده است كه به 2χاز آزمون يكنواختيبا استفاده  :روش اول
  .باشدمي 092/157

9/494مقدار جدول با استفاده از توزيع  :مرحله دوم
0/0.5

)1( 22

==− χχα
n آيددست ميهب.  

 دهد، آماره آزمون بيشتر از مقدارمقايسه مقدار جدول با آماره آزمون نشان مي :مرحله سوم
  .شودرد مي H0جدول است، پس 

گونه صحيح هاي كامالً موافقم و موافقم بيشتر از بقيه و بهگزينه :)گيرينتيجه(مرحله چهارم 
يعني . دهنده استهاي سؤال توسط پاسخاند و بيانگر انتخاب غيريكنواخت گزينهانتخاب شده

  .اندها آگاهانه و از روي اراده انتخاب شدهگزينه
 (t-student)با استفاده از آزمون ميانگين  :روش دوم

  تعيين آزمون فرض :مرحله اول

آماره آزمون  :مرحله دوم
ns

x
t 0µ−= افزار با استفاده از نرمSPSS  محاسبه شده و برابر

  .دست آمده استبه 177/12و  621/11
(64)1/671مقدار جدول  :مرحله سوم

0/05
)1( ≈=− tt n

α محاسبه شده است.  

آمده از جدول كمتر از حاصل آماره آزمون است،  دستبهمقدار  :مرحله چهارم مقايسه
  .شودرد مي H0بنابراين

شود، پس بين الگوي نقشه فرهنگي و پذيرفته مي H1چون فرضيه  :)گيرينتيجه(مرحله پنجم 
  .دار وجود داردابعاد ساختاري و محيطي مقياسي فرهنگ رابطه معني

هاي اليه دوم و سوم ابعاد الگوي نقشه نامه را كه با مؤلفهديگر پرسشسؤال  9هاي داده

H0: 3≤µ   
H1: 3>µ   
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اين . كنيمهاي فرعي با دو روش قبلي آزمون ميفرهنگي مرتبط است، براي رد يا تأييد فرضيه
  : ها عبارتند ازسؤال

  .هاي فرآيند فرهنگند و در الگوي نقشة فرهنگي مؤثرندزني، پردازش و گزينش مؤلفهگمانه - ١
هاي مديريت در بعد ساختارند و در الگوي نقشة گذاري، سياستگذاري و سازماندهي مؤلفههدف - ٢

  .فرهنگي مؤثرند
هاي كارشناسي در بعد ساختارند و در الگوي نقشة ها مؤلفهها و دستورالعملنامهقوانين، آيين - ٣

  . فرهنگي مؤثرند
ارند و در الگوي نقشة فرهنگي هاي اجراء در بعد ساختمنابع انساني، ابزار و اعتبارات مؤلفه - �

  . مؤثرند
هاي بعد محيطي مقياسي فرهنگ و شامل فرد و خانواده و گروه است و در شهروندان از مؤلفه - �

  .الگوي نقشة فرهنگي مؤثرند
هاي سياسي و اقتصادي و هاي بعد محيطي مقياسي فرهنگ و شامل فعاليتها از مؤلفهفعاليت - �

  . هنگي نقش دارندفرهنگي است و در الگوي نقشة فر
هاي بعد محيطي مقياسي فرهنگ و منقسم به اماكن خصوصي، عمومي و دولتي اماكن از مؤلفه - ٧

  .است و در الگوي نقشة فرهنگي نقش دارند
هاي اسالمي هستند و در الگوي نقشة فرهنگي انداز تبلور ارزشقانون اساسي و سند چشم - ٨

  .مؤثرند
الگوي نقشة فرهنگي نقش ) كارشناسي ـ قوانين(ساختاري  انداز در بعدقانون اساسي و سند چشم - ٩

  . دارند
، 538/203ترتيب هاي حاصل از سؤاالت فوق بهنتايج آزمون كاي اسكوئر براي داده

دست به 646/112، 738/171، 969/91، 200/107، 277/118، 692/203، 923/194، 923/194

تر بوده و بزرگ) (  2شماره  آمده است، كه همه آنها از عدد جدول
طور صحيح و از روي قصد و آگاهي توسط خبرگان ها غيريكنواخت، بهدهد گزينهنشان مي

  . اندانتخاب شده
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، 624/12ترتيب هاي حاصل از سؤاالت فوق بهبراي داده (t-student)نتايج آزمون ميانگين 
دست آمده به 543/28، 213/19، 125/24، 006/27، 556/19، 108/12، 190/12، 011/12
  :هم مطرح است 8تا  6تر هاي پيچيدهچنين حالتي براي پرسش. است

گمانه زني، نظام تخمين و احتماالت اوليه يا تصورات و تصويرسازي ذهني افراد و مؤثر درالگو  - 
يي ازگمانه و گمانه زني شامل تكيف براي پيدايش اوليه يك گمانه، تمثل بمعني تصورات ابتدا. (است

  )در نهايت تخمين و احتماالت درخصوص گمانه است
  .هاي افراد و مؤثر در الگو استزنيپردازش، نظام مشاهده و مقايسه و تحليل و آزمون گمانه - 
گيري آنها و مؤثر در الگو هاي افراد و تصميمگزينش، نظام تطبيق و استنتاج و انتخاب پردازش - 

  . است
(64)1/671(گفته بيشتر از مقدار جدول رد پيشنتايج آنها هم چون موا

0/05
)1( ≈=− tt n

α ( است و از
براي سؤاالت انتخابي مربوط به فرضيه اصلي  (t-student)سوي ديگر ميانگين حاصل از آزمون 

نگر الگوي شبكه جامعه بين: دهداست كه نشان مي Tوضوح بيش از ميانگين جدول آزمون به
هاي هاي آن و ارزشگانه فرهنگ و مؤلفهتهران و ابعاد سه براي طراحي نقشه فرهنگي شهر

  . داري وجود دارداسالمي رابطه معني

  گيرينتيجه -5

ضروريات ارتقاي موقعيت ژئوكالچر ايران اسالمي است كه مبدع نظريه  مهندسي فرهنگي از
  .حكومتي در دنياي معاصر يعني مردمساالري ديني بر پايه واليت فقيه است

القراي جهان اسالم از جايگاه عنوان امديگر با توجه به اينكه كالن شهر تهران به از طرف
عنوان اي در زمينه مسائل فرهنگي برخوردار است تهيه نقشة فرهنگي اين كالن شهر  بهويژه

نقشة راهنما و مبناي اطالعاتي و ابزارسنجش، در جهت ارتقاي موقعيت ژئوكالچر كشور در 
  .مايدنمنطقه عمل مي

نگر نقشه فرهنگي اي جامعه، الگوي شبكهنظران مورد پرسش در اين پژوهشصاحب 
،زنيشامل گمانه(هاي آنها را مقياسي و مؤلفه -تهران با سه بعد فرآيندي، ساختاري و محيطي
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پردازش و گزينش براي فرآيند فرهنگ، مديريت، كارشناسي و اجراء براي ساختار فرهنگ و 
با تلقي كامالً ) ها و اماكن براي مقياس و محيط فرهنگ و نسل بعدي آنهافعاليت، شهروندان

عنوان انداز بهاين افراد با اين فرض كه قانون اساسي و سند چشم. اندموافق يا موافق پذيرفته
هاي اخالقي معني آنچه مهم و مورد تأكيد است نه صرف ارزشبه -هاي اسالمينماد ارزش

از اين . انددر بعد ساختاري الگو لحاظ شود نيز موافقت داشته -تماعيبدون كاربرد اج
  :ها نتايج زير حاصل گرديده است كه عبارتند از بررسي

نگر مناسب طراحي الگوي نقشه فرهنگي شهر تهران بر اساس اي جامعهالگوي شبكه -
  هاي اسالمي است؛  ارزش

پردازش و گزينش و نسل بعد آنها در طراحي ،زنيهاي آن شامل گمانهفرآيند فرهنگ و مؤلفه -
  الگوي نقشه فرهنگي الزم و مؤثر هستند؛

ها و اماكن و نسل بعد ، فعاليتهاي آن شامل شهروندعوامل محيطي مقياسي فرهنگ و مؤلفه -
  .آنها در طراحي الگوي نقشه فرهنگي ضروري هستند

كارشناسي و اجراء و نسل بعد آنها،   ،هاي آن شامل مديريتنظام ساختاري فرهنگ و مؤلفه -
  .براي مديريت، كارشناسي و براي اجراء در طراحي الگوي نقشه فرهنگي الزم بوده است

گيري و تصميمات است به قانون اساسي هاي اسالمي كه موارد مهم و مؤثر در تصميمارزش -
لگوي نقشه فرهنگي در هاي اسالمي و در او اين دو تبلور ارزشانداز مربوط استو سند چشم

  .گذار هستندبخش ساختار تأثير
  بدون الگوي نقشه فرهنگي، توسعه فرهنگي شهر ميسر نيست؛ -
كشي و الگوي انسان، محور و هدف اصلي توسعه پايدار شهر و مهمترين عامل در نقشه -

  .فرهنگي است
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