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 پیوست فرهنگی در  دربارهمدیران فرهنگی  نگرش ررسی نوعب

 های اجرایی برنامه های سازمان

 

 

 

 ، امیرمسعود امیر مظاهری ، فرهاد امام جمعه فائزه عطایی

 

 

 

 ایران. آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، دانشگاه فرهنگی، امور ارشد کارشناس

 ایران. –مرکز مدعو تهران – آزاداسالمی واحد اراک دانشگاه علمی دکتری جامعه شناسی، استادیاردانشگاه آزاد اسالمی، هیات

 .ایران – مرکز تهران واحد آزاداسالمی دانشگاه علمی هیات ، اسالمی آزاد استادیاردانشگاه شناسی، جامعه دکتری

 

 

 

 ارزیابی تأثیرات فرهنگی در ادبیات نظری علوم انسااانیپ ویو اا  : چکیده

طرح متو اام ممام ممظر رهیری فرهنگی نامیده می شااود  ف فرازی از    

تحمیماتی قرار گرفتف  مرا ز  اایا اا  گ اری وموضااو  بف عنوا   و گردیده

  ارشاانا ااا  و مدیرا  نو  نگرش برر اای هدف با حاضاار وژوهش. ا اا 

 اجرایی های  ااازما  های برنامف در فرهنگی ویو اا  ی درباره فرهنگی

 وری . ابزار گردو یرف  صورتروش توصاییی ویااییی   بف بوده  ف فرهنگی

 ؤالی محمق  01مدیرا  از یک ور ینامف  نو  نگرشداده ها جه   نجش 

بف دلیل  وچک بود  حجر جاممفپ ناونف   اختف لیکرت ا تیاده شده ا  .

نیر از مدیرا  بف عنوا  ناونف  87برهر منطیق شااادناد و تماداد   و جاامماف   

انتخاب شدند . در نهای  برا اس نتایج بف د    مده از تجزیف و تحلیل داده 

ها  ف از  مار توصااییی و  مار ا ااتنیاسی ا ااتیاده گردیده ا اا پ ای  نتایج 

 نو  نگرشحاصاال شااد  ف در برنامف های  ااازما  های اجرایی فرهنگی    

را  و  ارشانا ا  فرهنگی درباره ویو   فرهنگی بییتر از حد متو م  مدی

  مده ا  . ممالف شرح و تحلیل داده ها در مت  می باشد.

 پ مدیرا  فرهنگینو  نگرش هنگیپ شاخص هاپویو   فر کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 ی مهند»پ « مهند ی فرهنگ»در وی واژگا  راهیردی با رشد علوم انسانی و نیز ویو ا  فرهنگی از میاهیر نوودید ا    ف  

و برخی صاااحینظرا  تخیاایاای حوزه فرهنگپ  تو اام ممام ممظر رهیری  ی  الف خامنف ای « مدیری  فرهنگی»و « فرهنگی

الب انم یعال یشورا رخانفیدب) و موضاو  مرا ز عاده  ایا   گ اری و تحمیماتی و وژوهیگرا  قرار گرفتف ا     سرح گردیده

ویو ا  فرهنگی شاناخ  بدمد فرهنگی  لیف ودیده ها و موضاوعات مورد نیاز جاممف ا   تا از سریق        (. 9پ 0931 پیفرهنگ

(.  از ای  رو تأثیر گ اری بحث 0پ 0939 پی و بنیادی نائینیافیاااار) تأثیرها و تأثرات متمابل فرهنگ و ودیده ها مدیری  گردد

در واقع مجرایی ا    ف از سریق     بسایار مهر و ا اا ای بف نظر می ر اد. و    هنگی  یاور  ویو ا  فرهنگی در مدیری  فر 

ه  گرچف ج انجام می شود. پوییارف   یاور بدو    یب بف هوی  فرهنگی و بومی و بدو  تیییر ارزش های فرهنگی و دینی  

  از اجرای موفق و صحیح سرحها و میراث فرهنگی ا   در هاا  حال زمینف  گیری ویو ا  فرهنگی بف  اا  حیا ارزش  

از ای  رو برای تو مف جاممف و مدیری  بحرا   (.0973 بنیانیا پ  از نمل پ بف31-30پ 0931 قادریپ)د های عارانی نیز خواهد بو

 ار ف فرهنگ در هر برنامف ریزی تو مف ای و منطمف ای بایستی ب 0عمیده والاربف  ها نیاز بف بازشانا ای ویو   فرهنگی داریر.  

(. در ای  مرحلفپ ارزش ها و میراث فرهنگیپ 1112 پ باف نمل از   والارپ 1پ 0939ی و بنیاادی ناائینیپ   افیاااار) گرفتاف شاااود 

 بازشنا یپ واالیش و ارزشیابی و مورد ویتییانی قرار می گیرد.

نده و انسجام بخش و  اختار اجتااعی برای چرخش حیاتی خود نیاز بف نیروی فرماندهیپ تنظیر  ناز دیدگاه جاممف شانا یپ  

پ  اختار نیاشاادعینی و با  ار رد موثر پ حضاور واقمی  . اگر فرهنگ دارای یکهااهنگ  ننده ای دارد  ف هاا  فرهنگ ا ا  

. برای مثال   وی محو شد  و نابودی گرایش ویدا می  ندف در جاممف دچار نمیاا  و نار ایی شده و گاه ب مورد نظر  اجتااعی

و دارای  ار رد موثر  واقمی و نسیتاً جامع یک حضور فرهنگ زندگی مدنی و شاهرنیاینی  دگی شاهریپ  در مجاوعف ی زن  اگر

رابطف فرهنگ و  اخ   زندگی شاهری دچار نمیاا پ نار اایی و گاه گرایش بف  وی نابودی می شود.    درنتیجف پنداشاتف باشاد  

گاه ضمیف و دچار گسستگی ا  . در  پرابطف باال ا  اجتااعی یک رابطف در هر تنیده و متمابل می باشاد. گاه ویو اتگی ای    

 فل اجتااعی در جاممف بئا    ف بسیاری از بحرا  ها و مساشرایم عدم هااهنگی وعدم ویو تگی فرهنگ با  اخ  اجتااعی 

در اشاخا  در روابم  اخ  یافتف ی فرهنگیپ   نگرشز ای  رو وژوهش در میزا  (. ا20-29پ 0939د )امام جامفپ وجود می  ی

 واقع یک مسألف ی مطالماتی ا  .

زار ویو اا  فرهنگی اببا توجف بف اینکف  با توجف بف تأ یدات فراوا  ممام ممظر رهیری بف موضااو  فرهنگ و ویو اا  فرهنگی و

 نامف های اجرایی در  یور می باشد؛ ار مدی برای سرح و بر

بف عنوا  یک عرصااف مف های  ااازما  های اجرایی فرهنگیپ با تأ ید بر قیاار مدیرا  و  ارشاانا ااا  فرهنگی در برنا محمق  

   ال می باشد ؤدر صدد وا خ بف ای    مطالمات تجربی

                                                           
1 Palmer 
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 از موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ فرهنگیهای   ازما  در مدیرا  فرهنگی نو  نگرش 

 ی و هاچنی  فمالی موضاو  بحث ویو ا  فرهنگی ای  ا ا   ف فمالی  های فیرفرهنگی بزرق اقتیاادیپ  یا یپ اجتااع    

های فرهنگی بر مجاوعف ی بف هر ویو ااتف اعتماداتپ ارزش هاپ هنجارها و گراییااات مردم یک جاممف یمنی فرهنگ  نا  تأثیر 

می گ ارد و موجب تیییرات  گاهانف یا ناخود گاه فرهنگ می شاااود. ای  تیییرات می تواند از  اااوی موافما  یک فرهنگ و از 

ف باشاد یا از  اوی مخالیی  و تخریب  نندگا  فرهنگ از داخل یا خارج جاممف باشد بنابرای  فرهنگ   داخل یا خارج یک جامم

در هر جاممف با ویش روی بف  ااا  تو اامف و مدر  شااد  بف تدریج دچار تیییر و تحول می شااود وف برای حیا و تموی    

 ش و ابزارهای جدید بهره گرف .  های اصیل جاممف باید از علوم و فناوری و رو اعتمادات و باورها و ارزش

 موضااو  ویو اا  فرهنگی نظام نامف ویو اا  فرهنگی ویرامو  با توجف بف تأ ید ممام ممظر رهیری و با توجف بف اهدافی  ف در

 مطرح شده ا   می توا  بف ضرورت انتخاب و ورداخت  بف ای  موضو  تو م محمق اشاره ناود  

     مدیرا  و  ارشنا ا  اجرایی؛ فمالی  ها و سرح های مهر اقتیادیپ فرهنگیپ با ا اتیاده از ویو ا  فرهنگی تو ام

اجتااعیپ  ایا ی و ... بف صورت مطلوب اجرا می شود و ارزش های ا المیپ ملیپ انمالبی حیا و تموی  و گسترش  

 می یابد و موجب تمالی فضای فرهنگی  یور می گردد.

  ی فرهنگی تو ام مدیرا  اجرایی؛  یا   ها و اهداف نمیف مهند ی  با بف  ارگیری ای  ابزار و تدوی  ویو ا  نگار

  یور نهادینف می شود.

      با تدوی  ویو ا  نگاری فرهنگی تو ام مدیرا  اجرایی؛ فرصا  های فرهنگی جاممف شاناختف شده و با بهره گیری

 ازای  فرص  هاپ اثربخیی فمالی  ها و سرح ها افزایش می یابد.

  و تدوی  ویو اا  نگاری فرهنگی تو اام مدیرا  اجرایی  یااور؛ موجب ویش بینیپ    ا ااتیاده از ویو اا  فرهنگی

وییگیری و بازدارندگی از   یب های سرح ها شده و ویامدهای مخرب فرهنگی  لیف ی فمالی  ها و برنامف ها اصالح 

 می گردد.

مف های  ازما  های اجرایی فرهنگی مدیرا  و  ارشنا ا  فرهنگی در برنا محمق ای  وژوهش را با هدف برر ی نو  نگرشل ا 

 .انجام داده ا   از موضو  ویو   فرهنگی

در ادامف بف تاریخچفپ وییاینف ی مطالماتی و تحمیماتی ویرامو  ای  موضاو  پ میاهیر و میانی نظری مرتیم با موضو  ورداختف   

از یافتف ها مطرح و محدودی  های  شاده  اارف روش تحمیق و یافتف های حاصال از    اشاااره گردیده. درنهای  نتیجف گیری  

 .ا   ویش روی ای  تحمیق بیا  شده و ویینهاداتی در ای  را تا ارائف گردیده

 تاریخچه

ارزیابی تأثیر زیس  محیطی  .(0930ا ا  )باینگانیپ   نها از یکی تنها فرهنگی تأثیر ارزیابی  ف دارد مختلیی انوا  تاثیر ارزیابی

(EIA) اجتااعیارزیاابی تأثیر   پ (SIAپ) تحلیل هزینف و فایده (CBA( پ و تحلیل هزینف و فایده اجتااعی)SCBA)  ازرایج

محیطی ایاالت  -( اولی  بار سی تدوی   اند زیس   اتاارزیابی تأثیر اجتااعی ) (.93پ 0978 روچپ)تری  ای  رویکردها هساتند  

بف شااکل ر ااای مورد توجف قرار گرف . در ای   ااند بف ای  واقمی  توجف شااد  ف ایجاد تیییرات در  0393  متحده در  ااال
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 محیطی سییمی یک منطمف بف تیییرات در فرهنگ و  ازما  اجتااعی  ا نی     منطمف منجر خواهد شد. -شارایم زیسا    

در مورد تأثیرات اجتااعی و فرهنگی ناشاای ازیک سرح مورد  برای اشاااره بف تحمیق« یابی تأثیر اجتااعیارز» ۀاولی  بار  ف واژ

در ایال   ال اکا و در وی اتخا  تیایر مینی بر  اخ  خم لولف نی  بود. در ارووا نیز در   0389ا اتیاده قرار گرف  در  اال   

یاااگرا  علوم اجتااعی اجتااعی احداث تونل عیور و مرور در زیر دریای مانش مورد توجف وژوه -تأثیرات فرهنگی  های  ایامپ

قرار گرف . گزارش های اتا مماوال تو ام متخییی  علوم اجتااعی و بف عنوا  بخیی از گزارش های  لی تر تأثیرات زیس   

 (.19-12 پ0930 محیطی ارائف می شدند )امامیپ

اجتااعی حاصاال از     -تحمیماتی را در زمینف تأثیرات اجتااعی گسااترش ودیده توریساار و تیییرات فرهنگی  1 اریک  وه 

بف تأثیر احداث ممد  بر  اااختار   9فرانساایف  (.0372پ 0383پ 0381پ 0380اریک  وه پ  بف نمل از  پ12 هاا پ)  اااما  داد

 فب و مماد پ بف نزدیک شهرهای شهری  اختار مینف یاجتااعی شاهرها در ا کاتلند ورداختف و  می در ارائف ویینهاداتی در ز 

تحمیمات میابهی نیز در ا ترالیا و  انادا در  . (0389فپ )فرانسیا ا    ورداختف شاهرها  ای  میاکالت  و مساائل   اهش قیاد 

اولی   نیرانف بی  الاللی با موضااو  ارزیابی تأثیر اجتااعی در ونکوور انادا  0371در  ااال  .رفتف ا اا هاا  دهف صااورت گ

ی ارزیابی انجا  بی  الالل صورت گرفتف در ای  زمینف داش  .  ف تأثیر بسزایی بر اعتیار علای و  یا ی تحمیمات برگزار شادپ 

ا ثر ادارات فدرال امریکا بف  پ0379تا  ااال   رد.  انادا برگزار -در تورنتو 0370اولی  جلسااف خود را در  ااال   اجتااعی نیز

ا  انج. بودندمحیطی و اجتااعی فمالی  های خود ورداختف  -تدوی  چارچوبی برای ر اای  بخیید  بف ارزیابی های زیس   

بف  0373 ال  ف ای  توصیف  از  محیطی را بف اعضاای خود توصیف  ردپ  -ارزیابی های زیسا    0371اقتیاادی ارووا از  اال   

ای اقتیادیپ پ بانک جهانی ارزیابی های زیس  محیطی و اجتااعی را در  نار ارزیابی ه0379در  اال   صاورت اجیاری در  مد. 

ز ا ف ای خود در  طح جها  اعالم  رد.بف عنوا  یکی از عوامل تأثیر گ ار بر اتخا  تیاایر مینی بر حاای  از وروژه های تو م 

 مفبرنا نظام در رفتف رفتف –گ اری های متیاوت ارزش با الیتف – محیطی  -بف بمدپ ارزیابی های اجتااعی و زیساا   0371دهف 

محیطی ایاالت متحده  - زیس   ند داد  قرار مینا با  یورها مواقع ا ثر در الیتف  ف گرف پ جای جها   یورهای ا ثر ریزی

بمد از  (.12-11 پ 0930پ ازهای خود اقدام می  ردند )امامی( پ بف اعاال تیییراتی در جه  متنا ااب  اااخت     با نی0393)

 شد و در  یلمی ارزیابی  ی ف در ابتدا تأثیرات محیط بوجود  مد.روش های جدیدی برای ارزیابی تأثیرات مختلف  0371 ال 

گردید. اما بمداً هر  دام از حوزه های  می    باف برر ااای هایی با عنوا  ارزیابی تأثیر اجتااعیپ اقتیاااادیپ فرهنگی و... انجام 

 (.0977باینگانی و شکوهیپ  پ بف نمل از 31پ  0931)قادریپ  م  ور مستمل شدند و خود حوزه جداگانف ای تیکیل دادند

  وم ی برنامف قانو   011 ۀدر قالب ماد 0979ویو ا  زیس  محیطی در دنیا  ابمف ی زیادی دارد ولی در  یور ما در  ال   

الح اص تو مف چهارم برنامف قانو  80 ماده در و شد ارائف و ممرفی ایرا  ا المی جاهوری فرهنگی و اقتیادیپ اجتااعی تو مف

تو م ممام ممظر رهیری در دیدار با اعضای شورای عالی  0979وف از سرح میحث مهند ای فرهنگی در  اال   . شاده ا ا   

های مهر در  یور  اییاا  بف تهیف ویو ا  فرهنگی برای سرح   0979انمالب فرهنگی نگاه جدیدی مطرح شاد و در   ر  اال   
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بف    تأ ید و رئیف جاهور وق  را بف اجرای  0978ماه  اشااره ناوده و در ابال   ایا   های  لی برنامف ونجر تو مف در دی  

ها ا ها  را بف خود مییول  رده بود و از بهتری  دفدفف     موظف ناودند. در حمیم  وا خ دقیق بف نیازی مطرح شد  ف  ال

 (.0930 رضاییپ حاجیانیپ مظیرپ )وورصالحیپ های دلسوزا  فرهنگی جاممف محسوب می شد

تالش ممدماتیپ فتح بابی را در عرصاف ی مطالمات فرهنگی  یور فراهر  رده باشد تا     ف ا  شااا   ثار  ل ا امید ا ا  ای   

 وژوهیی تازه تر و بییتری تولید شود.

 پیشینه

 صورت گرفتف ا   می توا  بف موارد زیر اشاره داش   ی موضو  م  ور در زمینفدر گ شتف از جالف وژوهش هایی  ف 

 تاد  بر تأ ید با) فرهنگی ویو اا  اهداف و میانی ضاارورتپ چیسااتیپ» عنوا  با( 0932) مهدیخانی مجید تو اام وژوهیاای

 ویو   شناختی جاممف مطالمة» عنوا  با وژوهیی در( 0931) شاربتیا   حسا   محاد. ا ا   شاده  انجام(« ایرانی - ا االمی 

 ابراهیر مظیرپ حساای  وورصااالحیپ مینو تو اام وژوهیای . ا اا  ورداختف موضااو  ای  بف «شااهری مدیری  حوزه در فرهنگی

 و نخیگا  نظر میا  ممایسة برا اس) فرهنگی ویو   سرح تحمق موانع برر ی» عنوا  با( 0930) رضاایی  عیدالملی حاجیانیپ

 مدیری  در فرهنگی و اجتااعی ویو  » عنوا  با را وژوهیی( 0930) فاضلی. ا   شده انجام(«  یاور  اجرایی ارشاد  مدیرا 

 .داد انجام «شهری

 گسترش اجتااعی تأثیرات زمینف در را تحمیماتی نیز( 12 پ0930امامیپ  از نمل بف پ 0372 پ0383 پ0381 پ0380)  وه  اریک

 بر ممد  احداث تأثیر بف( 0389) فرانساایف. ا اا  داده  اااما     از حاصاال اجتااعی -فرهنگی تیییرات و توریساار ودیده

 بف نزدیک شهرهای شهری  اختار ی زمینف در وییانهاداتی  ارائف در  امی  و ورداختف ا اکاتلند  در شاهرها  اجتااعی  ااختار 

 هفد هاا  در  انادا و ا ترالیا در نیز میابهی تحمیمات. ا   ورداختف شهرها ای  میکالت و مساائل   اهش قیاد  بف و مماد پ

 توجف لزوم بف  ف ا   شده انجام( 0932 سییانیپ و درخیا   از نمل بف پ1110) دی تو م دیگر وژوهیی. ا   گرفتف صورت

 نمل بف پ0931) هاکارا  و 2تیلور  نیز دیگر ای مطالمف در.  ند می تأ ید ارزیابی ای  در محیطی زیسا   و اجتااعی مساائل  بف

 و ار ث  ااایر مانند نیز  تاب ای  «فنو  و فر یند نظریفپ اجتااعیپ ارزیابی» عنوا  با  تابی در( 0932 سییانیپ و درخیااا   از

 .ا   فافل فرهنگی  ثار از و دهد می قرار توجف مورد را محیطی زیس  و اجتااعی  ثار مطالماتپ

 

 در مدیریت فرهنگی: یوست فرهنگیپنقش 

برای دریاف  چیساتی ویو ا  فرهنگپ بایدپ ابتدا در  ه  مدیرا  اجراییپ برداشا  از میهوم فرهنگ بف ممنای تولید و عرضف    

 االها و خدمات فرهنگی و هنری یا انجام شاامائر دینی و م هیی زدوده شااود و جای خودش را بف میهوم و تمرییی از فرهنگ  

ه  دهنده بف هاف ی فمالی  های انسانی در هاف عرصف های  یا یپ اقتیادیپ بدهد  ف از    چو  عاملی هدای   ننده و ج
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قضااااییپ نظامی و... یاد می شاااود. اگر ای  جابف جایی میهومیپ در ا ها  مدیرا  اتیاد بییتدپ    گاه رهناود های ممام ممظر 

ا  جه  دهنده بف تیاااایاات  ال  فرهنگ بف عنو»... (. اییاااا  می فرمایند  21پ 0931رهیری درک خواهد شاااد)بنیانیا پ 

 یورپ تیایر های اقتیادیپ  یا یپ مدیریتیپ و یا تیایااتی  ف در تولید نمش دارندپ می باشد )برای مثال وقتی میخواهیر 

شاهر اازی  نیر یا تولید اقتیادی می  نیر یا در  یا   خارجی م ا ره ای می  نیر یا تیایای می گیریر در واقع با ای    

ر فرهنگی را ترویجپ تولید یا اشااااعف می دهیر( ؛ بنابرای  فرهنگ مثل روحی ا ااا   ف در  الید هاف ی فمالی  های  ار داری

)هاا پ بف نمل از  بیانات ممام ممظر رهیری در جاع اعضای شورای عالی انمالب « گوناگو   ال   یوری حضور و جریا  دارد

 (.0970فرهنگیپ 

اقتیادیپ عارانی و... در تحوالت فرهنگی جاممف مداخلف می  ند و می تواند    را تخریب  وف فمالی  های اجتااعیپ  یا یپ

درنظام جاهوری ا المی  یا اصاالح  ند. ای  تاثیر گ اری فرهنگی فمالی  هاپ در تحوالت فرهنگی جاممف اجتناب ناو یر ا ا .  

فمالی  های گوناگو  با چارچوب نظریف های ا تخراج  ایرا  باید با خلق شیوه های جدید مدیری  در  طوح مختلف )با انطیاد

شاده از اندییف های ا المی( از هاف متییر های  یا یپ اجتااعی و اقتیادی برای تو مف و ارتمای  طح فرهنگی جاممف بهره  

 (.92برداری  نیر )هاا پ 

  فرهنگی و بومی و بدو  تیییر ویو ا  فرهنگی در واقع مجرایی ا ا   ف از سریق    وییارف   یاور بدو    یب بف هوی    

ارزش های فرهنگی و دینی انجام می شود.گرچف جه  گیری ویو   فرهنگی بف  ا  حیا ارزش ها و میراث فرهنگی ا   

پ بف نمل از   بنیانیا پ 31-30پ 0931در هاا  حال زمینف  از اجرای موفق و صحیح سرح های عارانی نیز خواهد بود )قادریپ 

 نوا  ابزاری  ار اازپ ویوند مدیری  راهیردی با مدیری  اجرایی  یاور را با محوری  فرهنگ فراهر می  ازد و  بف ع و . (0973

تاامی الیف ها و ابماد اقتیاادیپ فرهنگی و  ایا ی  یور از ای  وف بدو  وجود ویو   فرهنگی قابلی  اجرا نخواهند داش    

 (.1پ 0932)جها  بخشپ دل زندهپ زندپ 

ها  ف وف از انجام ها و فمالی ای ا ااا  برای شااانا ااااییپ اقدام و ارزیابی از  ثار و ویامدهای فرهنگی سرحمجاوعف هاچنی 

مطالمات الزم و با ا اتناد بف میانی نظری و ا ناد باالد تی بویژه نمیف مهند ی فرهنگی  یور متنا ب با ممتضیات و شرایم  

اجراییپ سرح یا الیحفپ وروژه یا هر فمالی  مهر دیگری با فرهنگ جاممفپ با  ااتاده یک  اایا اا   -جاممفپ ضااا  ممرفی داده 

ارائاف راه  اارهاای عالی برای تمویا   ثاار مثیا  و ح ف و  اهش ویامدهای مخرب    در فرهنگ جاممفپ راهناای مجریا        

ها و اقدامات عالی در اجرای ا در برنامفها در رعای  راهیردهاپ اعاال الزامات و ا اتانداردهای مربو  و راهکاره ها و سرحفمالی 

    فمالی  خواهد بود )نظام نامف ویو   فرهنگیپ  امانف ویو   فرهنگی(.

 از  عیارتند در محتوای ویو   فرهنگی وجود داردپ  ف مطالماتی هایمحور      

تحمق  ااریع تر و شاانا ااایی فرصاا  هایی  ف در فرهنگ محیم اجرای فمالی  وجود دارد و می تواند در خدم     -0

 منا ب تر سرح قرار گیرد.
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شاانا ااایی   اایب ها و موانمی  ف در محیم اجرای سرح وجود دارد و می تواند در اجرای سرح یا موفمی   امل     -1

 اختالل ایجاد  ند و می توا  با اقداماتی    ها را  اهش داد.

جاممف ایجاد می شود و می توا  با تموی     نمش شنا ایی  ثار مثی  فرهنگی  ف وف از اجرای فمالی  مد نظر در  -9

  ازنده ی ای  فمالی  را در وییرف  جاممف ارتما بخیید .

شاااناا اااایی ویامدهای مخرب احتاالی فمالی  مورد نظر در جاممف  ف می توا  با تاهیداتی    ها را  اهش داد یا   -2

 ح ف  رد.

مالی  بف منظور تموی  و افزایش  ثار مثی  و ح ف و شااانا اااایی و ممرفی راهکار های عالیاتی متنا اااب با نو  ف  -1

  اهش ویامد های مخرب احتاالی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابرای  ویو   فرهنگی  ندی مطالماتی ا  پ حاوی شناخ  جامع داد و  تد فمالیتی  ازما  یافتف با فرهنگ جاممف و ارائف 

د و  اااتد ها و راه حل هایی برای ح ف و  اهش ویامدهای ی راهکارهای عالیاتی برای تموی  و گساااترش  ثار مثی  ای  دا

با تکیف بر اصاول و میانی اعتمادیپ احکام و ارزش های ا االمی در مواجهف با واقمی  های    نیز فرهنگ مطلوب مخرب احتاالی.

   (. 83-88پ 0931جاممف ایرانی مد نظر قرار می گیرد )بنیانیا پ 

 

 :پیوست فرهنگیضرورت 

ویو ا  فرهنگی تا حدی ا    ف در صدر  یا   های  لی برنامف ونجر تو مف اقتیادیپ اجتااعی و فرهنگی  ضارورت تهیف  

ی فرهنگ جاهوری ا االمی بیا  شاده و اولی  نکتف مورد توجف تکایل و اجرای سرح مهند ای فرهنگی  یور و تهیف ویو     

 .های مهر ا   برای سرح
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و ... در تحوالت پ قضاااییپ نظامیپ بهداشااتیپ درمانیپ انتظامی اجتااعی اقتیااادیپ  اایا اایپ تأثیرگ اری فمالی  های علایپ

 سورف ب تح  تأثیر الگوگیری از ایر جوامع بودپپ اگر ای  فمالی  ها بیورت نا گاهانف پاب ناو یر ا ا . حال نفرهنگی جاممف اجت

یمنی از ؛ ی ونها  درو  جاممف شکل می گیرد انالی خواهد شاد برای انتمال ارزش های فرهنگی  اایر جوامع و تضااد    یسییم

یک  ااو منابع جاممف از سریق فمالی  های فرهنگی  ااازما  ها و نهادهای فرهنگی برای ا ااتمرار فرهنگ ا ااالمی هزینف می 

 تخریب ها های ای   ازما  از  اوی دیگر از رهگ ر تأثیرات ناشاناختف فرهنگی فمالی  های فیرفرهنگیپ حاصل تالش   پشاود 

    . (90پ 0931 )بنیانیا پ اقدامات بمضااً متضادی ا    ف تحوالت فرهنگی عاومی را بوجود می  ورد  پود و بر یند   می شا 

توا    ر  رد عیارت ا    های جاممف می ها و وروژه برای سرح« ویو   فرهنگی»بینی  ویش چف را بف عنوا  فلسیف وجودی

ها و  هاپ روش گیری از علومپ ف   وری جلوگیری از  ثار مخرب فرهنگی بهرهسراحی شاااده برای  تالش  گاهانف و از ویشز  ا

ا از ای  ت  .های اقتیااادیپ  اایا اای و اجتااعی داخلی ا اا  الگوهای وارداتی و هاچنی  اصااالح  ار ردهای فرهنگی فمالی 

ی داخلی را در عرصاف تیایاات  ها توجهی ها و بی رهگ رپ بتوا  تاثیرات فیرمساتمیر فرهنگی و تاثیرات ناخود گاه الگوگیری 

 .(0978 )بنیانیا پ اقتیادیپ  یا ی و اجتااعی روزافزو  راپ بف حداقل ر اند

 

 برداشت از فرهنگ در ارزیابی تأثیر فرهنگی:

وقتی  ف بف ارزیابی تأثیرات فرهنگی ا اجتااعی ودیده هایی مانند سرح های عارانیپ  یا یپ اقتیادیپ و فیره می وردازیرپ 

لزوماً با میهوم گسترده ای از فرهنگ مواجف هستیر. یک ودیده اقتیادی یا صنمتی محدودی  ها یا گیایش هایی در زندگی 

روزمره ما بف وجود می  ورد و باعث ویدایش تحوالتی در زندگی ما می شود. تحول در ابزارها می تواند تا حدودی موجب تیییر 

در شکل دهی بف نگرش هاپ ارزش ها و بینش های ما تأثیرگ ارند. اگر فرهنگ مجاوعف ای از در رفتارها را شود. ای  رفتارها نیز 

باورهاپ ارزش ها و نگرش ها و بف سور  لی روش زندگی ا  پ وف تحوالت اقتیادیپ صنمتی و  یا ی و ... موجب شکل دهی 

 (.39پ 0931بف ای  فرهنگ شده و بف سور  لیپ خود فرهنگ محسوب می شود )قادریپ 

 

 :گستره پیوست فرهنگی

هنگ فرهنگی )فرهنگ فرهنگیپ فر« ابماد»فرهنگی )فرهنگ فرهنگیپ  یا   فرهنگی و اقتیاد فرهنگی( و « ار ا »با توجف بف 

ی نظارت وارزشیاب توا  گی   ویو   فرهنگی بف مثابف ابزاری برای رصدپ فرهنگ اجتااعی و فرهنگ اقتیادی( می  یا یپ

« اجتااعی و اقتیادی  یا یپ»و در هاف حوزه ها حضور دارد. اما ویو   فرهنگیپ از حوزه ی گسترده ی موضوعات مهر ا   

 هاپ دانش هاپ الگوهای رفتاری و ناادهای ای   ف نظام  ف هاگی بار فرهنگی دارند نظر خواهد داش  تنها بف باورهاپ ارزش

گردد  ف اگر وروژه ها  ودی را در وی دارند  ا اقتیادی موجب میدر وروژه های  یا ی یا اجتااعی ی و(. 092پ 0930 )امامیپ

 .(72پ 0977)رضاییپ   نترل شود و خود  گاه باشد دو چندا  شود و اگر ضرری در وی ا   از   جلوگیری یا
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 کارکرد پیوست فرهنگی:

از  و  ند  ف برنامف ی وییرف  متوچیار انداز تو مف وایدار میتنی بر فرهنگ دینی با قابلی  های بسیار باالی    ایجاب می  

هاف جانیف ی اجتااعی با محوری  فرهنگ ا اااالمی در سرح های بلند مدتپ میا  مدت و  وتاه مدت مورد توجف مسااا ولی  

 (.021پ 0930 طوح مختلف نظام جاهوری ا المی قرار گیرد )امامیپ 

تأثیرگ اری ای  ابماد بر هادیگر از    جه  اهای  دارد شانا ایی تاامی ابماد رشد و تو مف اجتااعی و  ییی  تاثیرو یری و  

 ف با درک صااحیح از مسااائل تو اامف می توا  با اقداماتی  گاهانف و ویش گیرانف در مرحلف اول از خسااارات احتاالی جلوگیری 

رد و جاری   ناود و در مرحلف دوم راهیردهای  ااازگار و برخوا ااتف از فرهنگ خودی را سراحی و در برنامف وییاارف   اااری 

توا   های تو ااامف ای می با ارزیابی تأثیرات فرهنگی اجتااعی سرح  (.2پ 0931)دبیرخاانف شاااورای عالی انمالب فرهنگیپ  

فرهنگی بمنوا  عالج قیل از وقو  ا   نگاری ویو     .راهکارهایی جه  تخییف و  اهش تیمات و ویامدهای منیی ارائف ناود

گردیده ا ا  و بف عنوا  یک راهکار عالیاتی و بخیی از موضو  مهند ی فرهنگیپ برای   مطرحتو ام ممام ممظر رهیری   ف 

های صانمتیپ عارانیپ  ایا یپ اجتااعی و فرهنگی در نظر گرفتف می شود و باید در  نار برنامف و نمیف اجرایی هر    هاف سرح

 .(1پ 0932)مهدیخانیپ  سرح ملی و منطمف ایپ نمیف وبرنامف ویو   فرهنگی    هر تدوی  و ضایاف شود

هدف نهایی سرح ویو ا  فرهنگی امکا  مدیری  بر تحوالت  تی در  طوح ملیپ منطمف ای و جهانی در را تای تحمق اهداف  

 (.028پ 0930ا تراتژیک تو مف ی فرهنگی جاهوری ا المی ایرا  می باشد )امامیپ 

 

 ایرانی پیشرفت:ـ الزامات انجام پیوست فرهنگی در راستای تحقق الگوی اسالمی 

لزوم بازشاانا ا الگو  جا   الم در بحث »ایرانی وییارف  بیا  فرموده اند     -ظر رهیری در تیاریح الگوی ا االمی   ممام مم

پ ای  ا ا   ف ما باید تو امف و وییارف  را بازشانا ی  نیرپ بیینیر برای  یور ماپ برای جاممف ماپ الگوی     تو امف و وییارف   

ایرانی ویدا  نیر. ای  برای ما حیاتی ا  . چرا می گوییر ا المی و  -باید وییرف  را با الگوی ا المی وییارف  چیس  ...  ما  

چرا می گوییر ایرانی؟ ا االمی بف خاسر اینکف بر مینای نظری و فلسایی ا الم و میانی انسا  شناختی ا الم ا توار ا  . چرا   

ا بف د اا   ورده؛ ا اااالم در اختیار مل  های دیگر هر بود. ای  مل  ما بوده  می گوییر ایرانی؟ چو  فکر و ابتکار ایرانیپ ای  ر

 از هر یگرد  یورها  الیتف. ا    ف توانستف ا   یا می تواند ای  الگو را تهیف و فراهر  ند. وف الگوی ا المی ااا ایرانی ا  

 از بساایار  در  یااورها از بساایار  برا  ما  یااور و ما مل  هر امروز تا  ف هاچنانا  رد؛ خواهند ا ااتیاده تردید بدو    پ

شااد ) ی  ا... خامنف ایپ  خواهد واقع مل  ها از بساایار  متابم  و تملید مورد الگو ای  یمیناً هر اینجا گرفتفپ قرار الگو چیزها

 دانستندپ خاسرنیا  «ا المی تاد » تحمق را ا المی انمالب اهداف گانف ونج مراحل در نهایی از  نجا  ف گام اییاا پ  (.0979

ای  خامنفحضرت  ی  ا  .ا   ا الم از مل  ها فکری و یرفت  تأثیر ممنای بف بلکف نیس   یورگیایی ا المیپ تاد    ردند

خواندند و در وا خ بف ای   ؤال  ف چرا الگوهای موجود « تاد  ا المی»ایرانی را الزمف تحمق  - تولید الگوی وییرف  ا المی

الگوهای رایج تو اامفپ از لحام میانیپ فلم و بر وایف » گیتند توانند الگوی مطلوبی برای ما باشااند؟پ ه در دنیا نایشااد  زموده و

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 173-512، ص 1931، تیر 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

988 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

و  هایی نظیر  زادی هایی را  ف در خیو  ارزشاند وعدهاومانیسر و اصول فیر الهی هستند و از لحام  ثار و نتایج نیز نتوانستف

                                 .«عدال  داده بودندپ محمق  نند

اپ ه های  ال  مالی دول هایی نظیر بدهی ننده ای  الگوها در شاخص رهیر انمالبپ وضامی  نامنا اب برخی  یورهای دنیال  

  هایی از نا ار مدی الگوهای رایج خواندند و افزودند  ای  جوامع اگرچف وییاارفبیکاریپ فمر و اختالف سیماتی شاادید را نیااانف

منتهی نیااده ا اا پ  ها تا اعااد    جوامع نیو  نکرده و بف اخالدپ عدال پ ممنوی  و امنی  اند اما وییاارف هایی نیز داشااتف

ا ااالمی »اییااا پ  .بنابرای  ما باید الگوی وییاارف  بومی خود را متکی بر میانی ا ااالمی و فرهنگ ایرانیپ تمریف و ارائف  نیر

ار خواندند و تأ ید  ردند  الزمف تحمق ای  موضو پ تحمیمات عایق ا المی و ارتیا  وثیق و الگوی وییارف  را ا اس   « بود 

 .های علایف و فضالی متیکرپ  گاه و مسلم بر میانی فلسییپ  المی و فمهی ا  ویو تف با حوزه

ز مهر ارزیابی  ردند و افزودند  ایرانی وییاارف  را نی -ایپ توجف بف وَجف ایرانی در عنوا  الگوی ا ااالمیحضاارت  ی  ا  خامنف

های انسانی و سییمی  یور ی تحمق ای  الگو ا  و اگر بف فرهنگپ تاریخپ جیرافیاپ اقلیرپ  داب و  ان  و  ارمایف   ایرا پ زمینف

 (.0931 ی  ا... خامنف ایپ   (توجف نیودپ الگوی وییرف پ  ندی فیرقابل تحمق و بدو  ا تیاده خواهد شد

تیریح برنامف ونجر تو مف ) ف در فیل اول برنامف ونج  الف ونجر تو مف نیز   ر شده ا  ( بیا  فرموده اییاا  هاچنی  در  

انتظار دارم در دوره ونج  الف  یندهپ اقدامات ا ا ی برای تدوی  الگوی تو مف ایرانی ااا ا المی  ف رشد و بالندگی انسا  »اند  

تکی بر ارزش های ا االمی و انمالبی و تحمق شاخص های عدال  اجتااعی و  ها بر مدار حق و عدال  د اتیابی بف جاممف ای م 

اقتیاادی در گرو    ا ا پ تو ام قوای  ف گانف  یور انجام شود )مماون  برنامف ریزی و نظارت راهیردی ریا   جاهوریپ    

0973.) 
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 ایرانی پیشرفت: ـشاخص های پیوست فرهنگی در تبیین الگوی اسالمی 

 بالندگی انسا  هارشد و  (0

 عدال  اجتااعی و اقتیادی (1

 انتیا  انسانی  (9

 ایجاد روابم انسانی (2

 ایجاد دنیایی  باد و  زاد (1

 ایجاد حکوم  حق (9

 (.011پ 0931پ قادریممنوی  گرایی ) (8

 

 

 :فرهنگی پیوست های شاخصنظام 

 فر یند در فرهنگی مهند ی نمیف های شاخص ا اس بر  ف شود می اسالد مهای و اصلی متییرهای بف فرهنگی های شاخص

 ایه ویو   اجرای و تدوی  تهیفپ فر یند بر نظارت و ارزشایابی  اعاال و اصاالحی  راهکارهای فرهنگیپ ویامدهای و  ثار تییی 

 مالی ف هر در     ثار و فرهنگی ویو   اجرای موفمی  میزا  تمیی  برای و گیری اندازه علای روش با و شده تمیی  فرهنگی

 (.فرهنگی ویو    امانف فرهنگیپ ویو   نامف نظام)  شود می ا تناد بدا 

 فرهنگی بف شرح زیر مطرح شده ا    ی ویو   نامف مؤلیف ها و  ال  شاخص های ویو   فرهنگی؛ در نظام
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 شاخص هوی  )فرهنگ فرهنگی( -0

 دینی ا انمالبی  -0-0

 والی  -0-0-0

  رام  -0-0-1

  ن  های دینی   -0-0-9

 روحیف انمالبی -0-0-2

 وحدت -0-0-1

 خانواده -0-0-9

 اما   -0-0-8

 

 ملی-0-1

 عزت -0-1-0

 هایستگی -0-1-1

  ن  های ملی -0-1-9

 اما   -0-1-2

 

 

 

 شاخص عدال  )فرهنگ فرهنگی( -1

 موا ات  -1-0

 هایاری -1-0-0

 مساوات            -1-1

 حمود -1-1-0

 فساد-1-9

ناهنجاری های اخالقی ا  میا اااد و -1-9-0

 فرهنگی

میا ااد و ناهنجاری های  اایا ی ا  -1-9-1

 امنیتی

 میا د و ناهنجاری های اجتااعی -1-9-9

میا ااد و ناهنجاری های اقتیااادی   -1-9-2

 مالی

 

 

 

شااااخص تملیر و تربیاا  )فرهنااگ  -9

 فرهنگی(

 دیان -9-0

 علر و ف   وری و هنر-9-1

 وژوهش -9-1-0

  موزش -9-1-1

 تیلیغ -9-1-9

 بهره وری -9-1-2

  رمایف ها -9-1-1

 خالقی  و نو وری -9-1-9

 مطالمف و یادگیری -9-1-8

 انتیارات  -9-1-7

 محیوالت علایپهنری -9-1-3

 فضاهای علای-9-1-01

 بییرت-9-9

 فرهنگ فراف  و ورزش-9-2

 

 

 شاخص  زادی )فرهنگ  یا ی(-2

 فرهنگ میار  -2-0

 فرهنگ  زاد اندییی      -2-1

  زادی اندییف -2-1-0

  زادی رفتار و نااد     -2-1-1

 

 

 شاخص ا تمالل )فرهنگ  یا ی(-1

 باور بف اقتدار  یا ی-1-0

 باور بف اقتدار نظامی -1-1

 خودباوری-1-9

 

 

 شاخص امنی  )فرهنگ  یا ی(-9

 فرهنگ امنی  عاومی-9-0

 

نااگ شااااخص ماادیریاا  )فره -8

 اجتااعی(

  یا   فرهنگ-8-0

فارهانااگ  ااارور اااتی و    -8-1

  اماندهی

 فرهنگ نظارت و ارزیابی-8-9

فارهانااگ برنااامااف ریزی و   -8-2

  یا   گ اری

 فرهنگ تواز   اختار-8-1

 

شاخص نظر و انضیا  )فرهنگ  -7

 اجتااعی(

 قانو -7-0

 مس ولی -7-1

 

شااااخص ارتیااساات )فرهنگ    -3

 اجتااعی(

 تیاهر-3-0

 تمامل-3-1

 اسالعات -3-9

 ر انف-3-2

 جامی  -3-1

 

شااااخص  ار مدی )فرهنگ  -01

 اقتیادی(

 قتیاد فرهنگا-01-0

 فرهنگ تولید -01-1

 تولید صنمتی-01-1-0

 تولید  یاورزی-01-1-1

 فرهنگ تجارت -01-9

 تجارت داخلی-01-9-0

 تجارت خارجی-01-9-1

 فرهنگ خدمات  -01-2

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 173-512، ص 1931، تیر 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

919 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ ایانی-9-1

 

 خدمات فنی و حرفف ای-01-2-0

 خود یاییفرهنگ -01-1

 ثیات  رمایف-01-1-0

 ثیات  اال-01-1-1

 ثیات وول   -01-1-9
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 پیوست فرهنگی و مدیریت شهری:

مرا ز عاده ی  یا   گ اری در جاممف ا المی ایرا پ از جالف حوزه مدیری  شهری )شهرداری ها( و شوراهای ا المی شهرپ 

اقتیااادیپ زییا  ااازیپ اجتااعی و عارانی محالت شااهری خود قرار میهوم ویو اا  فرهنگی را باید  اارلوحف ی فمالی  های 

دهند. و ا ها  بسیاری از مرا ز علایپ تحمیماتی و وژوهیگرا  را در ای  زمینفپ ممطوف بف اهداف مدیریتی خود  نند. اشتراک 

لیاتی و تأثیرگ اری عالکرد ای  تاام رویکردها و عالکردهای  اازمانی و نهادینف شده ی ای  فر یند در جاممفپ توجف بف بمد عا 

نظام نامف در عرصف ی مدیری  فرهنگی  یورپ از مهر تری  شاخص های ا ا ی گسترش عالی و  اربردی ای  فر یند در بی  

 (.72پ 0931حوزه های مختلف مدیری  شهری ا   )شربتیا پ 

اهداف اصلی و فایی نظام ا المیپ بهیود مستار  اول »نمش  ازنده ی فر یند ویو   فرهنگی بف ای  مس لف اشاره می  ند  ف  

و ا اتمرار اعتماداتپ ارزش ها و جها  بینی ا االمی در تاامی روابم جاممف و ارتمای اخالقیات اصیل انسانی و ا المی در بی    

دوم   . تاامی  حاد جاممف ا ا . از رهگ ر اجرایی شاد  ویو   های فرهنگی ا    ف روند تحمق ای  اهداف تسریع می شود  

قدرتپ میاروعی  و نیو  جهانی نظام جاهوری ا االمی ایرا  در شرایم امروز در گرو رشد اعتمادات دینی و حیا ارزش های   

ا االمی در بی   ارگزارا پ نخیگا  و توده ی مردم ا  . اجرایی شد  فر یند ویو   های فرهنگیپ زمینف  از رشد اعتمادات  

 اوم  حیا و تموی  هوی  ایرانی و ا المی جاممف در شرایطی  ف   های مختلف ا ا . و حیا ارزش های ا االمی در عرصاف   

 ارع  ویدا  رد  فر یندهای جهانی شد  فرهنگپ می تواند هوی  جوامع را بف خطر اندازد یکی دیگر از  ثار ارزشاند اجرایی  

 ر اعتمادات ا المی ا    ف الگوییشاد  ویو ا  فرهنگی ا  . چهارم  با شکل گیری یک جاممف ی تو مف یافتف ی میتنی ب  

عالی و موفق برای حیا هوی   یاورهای ا المی و ایجاد یک هوی  میترک برای ممابلف با ا تکیار جهانی فراهر می شود و  

ای  مهر وقتی فراهر می شااود  ف ارزش های اعتمادی و اخالقی خود را در  ااازما  های اقتیااادیپ  اایا اای و اجتااعی نیز  

 (. 11پ 0931)بنیانیا پ « عینی  بخید

وییارف  جاممف ی شاهری ایرا  در عرصاف های مختلف تو امفپ بف صاورت نامتواز  بوده ا   و هریک از دول  های انمالب      

 ا المی بمد از جنگ تحایلیپ بر یک بدمد تو مف تأ ید داشتف اند. بف های  دلیل عدم تو مف ی متواز پ در  ُندی وییرف  

 

چنی  عدم تو مف ای در جاممفپ فرهنگ عاومی جاممف را با خأل و  ا تی رو  ی ا المی بارز بوده ا  . وایدار شهرهای جاممف

بف رو  رده و  ااازما  ها و نهادهای جاممف و شااهروندا پ در برابر تهاجر فرهنگی بف دلیل بهره گیری از ضاامف های بنیادی و  

تو مف ی وایدار و صدور فرهنگ ا المی و ایرانی خود در عرصف  ا اا ای نتوانستف اند  ازماندهی صحیحی را برای د تیابی بف  

 (.97 پ0971فردروپ ای و جهانی داشتف باشند ) ی منطمف

 وایو اااا  نگاااری فرهنگیپ جهش عظیای را در جیرا   و عااالای    اجارای  ااارباردی   بانااابارایا  اناتاظااار مای رود       

  ا تی ها و ارشنا ی فرهنگ ما را در تاام عرصف ها بف وجود  ورد.
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 اهداف پیوست فرهنگی در حوزه مدیریت شهری:

هدف از فر یند ویو ا  فرهنگی ای  ا ا   ف  اازما  هاپ  نهاد ها و مدیرا  وروژه های شهریپ در قیال اثرات فرهنگی وروژه    

ای ههاپ مسا ولی  و یر باشاند و از سریق تو امف وایدار و وییرف  هاف جانیف ی شهرپ تالش خود را در را تای افزایش ویامد   

مثی  فرهنگی وروژه های در حال اجرا و  اهش   یب های فرهنگی در  طح منطمف میروف دارند و و از سریق نظارت دائر و 

مستارپ هوی  فرهنگی و بومی شهر را بدو  تیییر ارزش های واقمی ا المی و ایرانی حیا ناایند. هدف دیگر ویو   فرهنگی 

ارزش ها و میراث فرهنگی ای  ا    ف نظارت دقیق بر اجرای  اخ  وروژه های شهریپ  در  نار حیا  در عرصاف ی مدیری  

 (.31-39پ 0931شهری را هاراه با زمینف  ازی صحیح اعتالی فرهنگ شهری مدّ نظر داشتف باشد )شربتیا پ 

 

 نتایج حاصل از تدوین و اجرای پیوست فرهنگی:

فرهنگ خودی و تالشای  ف  اازندگا  محیم های زیس  فرهنگی   در قیال تأثیرگ اری محیم های زیسا  فرهنگی بیگانف بر  

فربی و  ااکوالر برای تیییر محیم های زیساا  فرهنگی دی  محور دارندپ لزوم صاایان  و حیاظ  از فضااای فرهنگی جاممف   

ردهای وا االمی بیش از هر زما  دیگر ضاروری می نااید. بدی  ترتیب تدوی  و اجرای ویو   فرهنگی می تواند نتایج و د تا  

 فراوا  و متنوعی را برای  یور ا المی بف دنیال داشتف باشد از جالف  

 خروج از روزمرگی و برنامف های فیر منسجر فرهنگی و تالش در جه  تر یر هدفاند حال و  ینده فرهنگی  یور. -

 ی.جلوگیری از  ثار مخرب فرهنگی حاصل از بکارگیری علومپ فناوری هاپ روش ها و الگوهای واردات -

 بازگرداند  هوی  واقمی فرهنگی بف جاممف در چارچوب ا تانداردهای برخوا تف از فرهنگی دینی. -

تیییر قوانی  و ممررات ملی در را اتای حضاور هرچف بییتر فرهنگ دینی در عرصف های مختلف  یا یپ فرهنگیپ    -

 اقتیادی.

 بر فرهنگ عاومی جاممف.بف حداقل ر اند  تأثیرات مخرب مستمیر و فیر مستمیر اجرای سرح ها  -

 گویی بااف  هااااهنااگ  رد  دو حوزه تماااضااااا و نیااازمنااد جاااممااف ا اااالمی بااا  یییاا پ عرضااااف و وااا اااخ   -

 نیازمندی های برخوا تف از فرهنگ دینی.

 اصالح  ار ردهای فرهنگی فمالی  های اقتیادیپ فرهنگی و  یا ی در داخل  یور. -

 ایا یپ فرهنگی و اقتیادی بف صورت منطمی با تکیف بر   بومی  اازی الگوهای  ال  موجود  یاور در عرصاف های    -

  موزه های فرهنگی دینی.

 حیا و صیان  از ا تمالل  یا یپ فرهنگی و اقتیادی  یور در عرصف ملیپ منطمف ای و جهانی. -
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ها و تحمق عارضاف یابیپ بازشانا ی  از و  ار   افزایش  اهر حضاور فرهنگی دینی در منظومف نیازمندی ها از سریق   -

 نیازمندی ها.

تموی  حضااور جلوه های بیا  فرهنگ ا ااالمی ایرانی در عرصااف های گوناگو  اجتااعی اعر از  اایا اایپ فرهنگی و  -

 اقتیادی.

ارتمای بخش فرهنگیپ بف منظور متواز  شاد  بخش فرهنگ با دیگر بخش های  یا ی و اقتیادیپ اصالحپ نو ازی   -

 و تو مف فرهنگ دینی در  طح جاممف.

رای دبیرخانف شون  اجرایی برای تحمق مهند ی فرهنگ و مدیری  فرهنگی  یور در  وتاه و میا  مدت )تمییف ضاا -

 (.11-10پ  0931پ عالی انمالب فرهنگی

 

 :فرهنگی پیوست بحث با مرتبط های نظریه

 کتبم قالب در فرهنگی تأخر و نو ااازی نظریف دو تلییق ولی ندارد وجود ای نظریف متأ اایانف فرهنگی ویو اا  بحث حوزه در

 از ریو بهره تیسیری شنا ی جاممف مکتب یمنی اصالیپ  قالب ای   یل. باشاد  بحث ای  در مدنظر تیسایریپ  شانا ای   جاممف

 تأمل و نگاه ی دریچف در را ها بازی و ها نمش ی نظریف و اجتااعی نظام در وار اانز گرایی فرهنگ و نو ااازی های نظریف

 .دهیر می قرار خود مطالماتی

 و دارد  اربردی اهای  شنا ی جاممف و شنا ی فرهنگ برای  ف شود می بیا  محورهایی تیسیری شانا ای   جاممف مکتب در

 بف توا  می مکتب ای   اربردی - علای محورهای از. شااود می فراهر متیاوت های نگرش و ها دیدگاه از  ارگیری بف فرصاا 

 می  ر بف    در  ف  اختاری و محیم شرایم تأثیر تح  اییا  اجتااعی رفتار ظاهر و مردم ادعای   ف داش  اشاره مورد ای 

 های محیم در  ف هستند اشاخاصی  هاچنی . ا ا   مهر پ نا  عالی رفتار در نیات و اهداف بلکف نداردپ چندانی اهای  برندپ

  ف دناو برر ی باید اما برند می  ر بف فرهنگی تمالی و رشد در خود خیال در و وردازند می داللی  اتدهای  و داد بف فرهنگی

 جامفپ امام) دارند روشنی درک و فهر و تیسیر تو مف های شاخص از اندازه چف تا ظاهری های مالک ای  ی صحنف ویا   در

 (.81-89 پ0931

 و دهد؛ می رخ  اااختاری تحول انتمالپ ای  در. ا اا  صاانمتی جاممف بف  اانتی جاممف از انتمال ی مرحلف ممنای بف نو ااازی

 می تأمی  را جدید  اااختار نیازهای و ها الزام  ف هنجارهایی و نهادها هاپ ارزش.  نند می ویدا دیگری ممیار و مینا ارتیاسات

 های ارزش تزاحر. شااوند می ناایا  خود خا  تربیتی های  اایک با هاراه زندگی جدید الگوهای.  یند می وجود بف  نندپ

 الزامات از گرایی فرد یا گرایی جاع از جدیدی تمریف و و یرش جدیدپ نیازهای و انتظارات مختلفپ  ااطوح در  اانتی و مدر 

 (.0978امیریپ )صدراپ قنیریپ صالحی ا   فر یند ای  محیول نیز فرهنگی تأخر. ا   نو ازی
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در حوزه نظریف نو اازیپ میهوم تأخر فرهنگی مطرح می شاود  ف خود محیاول فر یند نو ازی ا  . اصطالح تأخر فرهنگی    

پ جاممف شناس  مریکایی در  تاب تیییر اجتااعی مطرح شد. بر ا اس نظریف ویپ فرهنگ دارای  1نخساتی  بار تو ام اگیر    

واره جنیف فیرمادی نسی  بف جنیف مادی تأخر دارد. در حمیم   نچف دو جنیف مادی و فیرمادی ا ا   ف بف نظر می ر اد ها  

 (.0979محسنیپ بف عنوا  تأخر فرهنگی نامیده می شودپ اقدامی هاراه با تأخیر ا   )

بکار برده و می گوید  هنگامی  ف یکی یا بمضی از عنیرهای « تأخر فرهنگی»را بف جای « وف افتادگی فرهنگی» گیر  عنوا  

ک جاممف دگرگو   شاود بف ناگزیر تنا یی  ف میا     عنیر و عناصر دیگر برقرار ا   از میا  می رود و در نتیجف  فرهنگی ی

وف افتادگی فرهنگی ودید می  ید. وف افتادگی فرهنگی  ف یکی از نکات مهر وویایی شانا ای فرهنگی ا ا  بف عمب ماند     

شود و ای  عمب ماند  نسیی یک عنیرپ یا مملول مداخلف عادی  نسایی یک عنیار فرهنگی از عنیر فرهنگی دیگر اسالد می  

از    جه  با بحث « تأخر فرهنگی»نظریف  (. 272پ 0911انسااا  و یا نتیجف  ندی مساایر خود    عنیاار ا اا  ) گیر پ    

ود جالف ورارتیا  دارد  ف یکی از نکات مهر مورد تأ ید در بحث ویو ا  ای  ا    ف برای هر اقدامی از  « ویو ا  فرهنگی »

گیری ابزار نوی  در جاممف باید متوجف و مراقب ویامدها و عواقب    ابزار و ف   وری بود. برای مثال باید ف  اار فنااوری هاا و با   

 ارگیری ف  ار گرف . ل ا لزوم بف ابتدا فرهنگ ا اتیاده از    ف   وری وارد جاممف شاود و  رف  خ  افزارها را وارد  رد و ب  

وجود  ورد و شرایطی را فراهر  ند  ف بتوا  بر تیییر و تحوالت جاممف و ف   یب  اتری ب پ ف در ای  دورا  گ ار پابزاری ا  

 می تواند یکی از مهر تری  ای  ابزارها باشد.ی    مدیری   رد و ویو   فرهنگی تأثیرات و ویامدها

گ دارد. او فرهنگ را نیروی عاده ای می داند  ف عناصر نظریف وردازی ا ا   ف نگاه ویژه ای نسی  بف فرهن  9تالکوت وار انز  

از میا  میاهیر متمددی  ف از نظریف  گونااگو  جهاا  اجتاااعی و یاا بف تمییر خودش نظام اجتااعی را بف هر ویوند می دهد.    

 ند. وار اانز برداشاا  می شااودپ میهومی مورد نظر ا اا   ف بف تمادل میا  بخش های مختلف نظام اجتااعی اشاااره می     

هااهنگی و تواز  میا  فرهنگپ اقتیادپ اجتاا  و  یا    ف در بحث ویو   فرهنگی مطالمف شده ا  . در حمیم  ویو   

 مظیرپ پیوورصالحفرهنگی ابزار  ار مدی ا    ف با ایجاد تمادل د تیابی بف چهار عنیر مورد نظر وار ونز را ماک  می  ازد )

 (.0930 پییرضایپ انیحاج

از دیدگاه نظریف نمش ها و بازی ها می توا  گی   ف فرهنگ در روابم متمابل اجتااعی د ااتخوش تیییراتپ جه  گیری ها و 

فیارها و نیروهای تأثیر گ ار مثی  و  الر  و هاچنی  جریا  های اجتااعی و فرهنگی بوده ا  . از ای  زاویف موضو  فرهنگ 

فتار اعضاااای جاممف در نمش های اجتااعی قالب و یرفتف و تمریف می شاااود. نمش را مورد برر ااای و تحلیل قرار می دهد. ر

اجتااعی نوعی توقع و چیاار داشاا  یا انتظار اجتااعی را بف وجود می  ورد. اگر ای  توقمات بف نحوی بر ورده شااوند مردم بف  

ریج ناباورشااده و اظهار رضااای  و اساینا  و نمش های اجتااعی باور می  ورند اما اگر ای  توقمات بر ورده نگردند دیگرا  بف تد

                                                           
5  Ogburn  

6 Talcott Parsons 
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اعتااد از نمش ها و بازیگرا     ها نای ناایند. ای  واقمی  نکتف ای ا    ف بف صورت  اختاری و وایدار خوا تف یا ناخوا تف 

 (.83پ 0931در روابم اجتااعی و فرهنگی بف وجود می  ید )امام جامفپ 

 

 چارچوب نظری:

 ای  وژوهش اسالعات تحلیل و تجزیف جه  را  یل چارچوب شااده بیا  نظرا  صاااحب  راا و نظری میاحث مرور با محمق

 .می دهد قرار خود  ار د تور در و ناوده ا تنتاج

 مالانت ی مرحلف ممنی بف  ف فرهنگ مردم و  نش گرا  داش  اشاره نو اازی  ی نظریف بف توا  می فرهنگی ویو ا   بحث در

 هنجارهای و ها نااد هاپ ارزش و می دهد رخ  اختاری تحول انتمال ای  در. باشاد  ر ایده  صانمتی  جاممف بف  انتی  جاممف از

 شااکل و  ااز  هوی  فرهنگ  ف    جا هر از. شااوند می ناایا  زندگی جدید های  اایک و الگوها و  یند می وجود بف جدیدی

 نیز فرهنگ انتمال ای  در وف باشااد؛ می...  و رفتاری الگوهای زندگیپ  اایک هنجارهاپ هاپ ارزش باورهاپ ی مجاوعف بف دهنده

 فمالی  ی هاف  الید در روح مانند فرهنگ زیرا بود خواهیر جاممف در فرهنگی تحوالت شاااهد و گردد می جدید تحوالت دچار

 فرهنگی تأثرات و تأثیر برر ی بف فرهنگی ویو   ای   ف بف توجف با. دارد حضور  یوری...  و  یا ی اقتیادیپ گوناگو  های

 جریا  در می توا  می گ ارد؛ تاثیر افراد...  و باورها هنجارهاپ هاپ ارزش بر زیادی ی اندازه تا و وردازد می ها سرح و ها فمالی 

 و هدای  مساا ولی   ف «فرهنگی مدیرا  و نگرش شااناخ  لزوم» بف صاانمتی بف  اانتی جاممف از انتمال ی مرحلف و نو ااازی

از ای  رو  .داد قرار برر اای و توجف مورد را    و برد وی دارند عهده بف را جاممف افراد در فرهنگ شااد  جاری چگونگی  نترل

مکتب جاممف شانا ای فرهنگی تیسایر گرا بف  ار می  ید. زیرا مهر ا ا   ف  نش گرا  اجتااعی مورد برر یپ بف مرحلف ی     

اممف جدید و صنمتی  ار مد ر یده باشند. بف عالوه توجف داشتف فهر و درک انتمال از ارزش و هنجار های  انتی نا ار مد بف ج 

باشیر  ف از نظر  نش گرا  بومی هر ارزش و هنجار  نتی لزوما منیی و بی خاصی  نیس   ف  نار گ ارده شود. برخی ارزش 

ف درجف ای از رشااد و ها و هنجار های  اانتی  ار مدپ مهر و میید برای زندگی امروز هسااتند. ای   نش گرا  اجتااعی باید ب 

 تو مف انتخاب فرهنگی در ویو تار زندگی بر ند  ف بهتری  ارزش ها و الگوها را اختیار  نند.   

 را یمیعانسیتا  فرهنگی - اجتااعی تحوالت نو ازی ایام گ را   ف ممتمدند نو اازی  وردازا  نظریف از گروهی  ف ای گونف بف 

 ارزش تحول را ایام ای   ف دهدپ می تیییر را گوناگو  های حوزه در میرف های  یک و زندگی  یک و  ورده هاراه بف خود با

 اجرایی  ااازما  های های برنامف در فرهنگی ویو اا  از مدیرا  و نگرش  گاهی باید می ا اااس برای  وف. اند نهاده نام ها

باعث ارتمای اخالقیات و ممنویات  فرهنگی ویو اا  سریق از دینی و فرهنگی های ارزش حیا با  ف باشااد ای گونف بف فرهنگی

 در اه سرح و ها برنامف موفق اجرای برای را زمینف ها ارزش و تموی  ای  بهینف تیییر با و گردند  یااور وییاارف  افراد جاممف و

  ورند تا موجب تمالی فضای فرهنگی  یور گردد. فراهر  ازما  ها
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 رایب منیمی عنوا  بف مدنیزا اایو  روند ا اا  ممتمد  ف  رد اشاااره هانتینگتو  نظریف بف می توا  نو ااازی وردازا  نظریف از

 یرتیی مدرنیزا یو  ی نتیجف در ناو یری گریز سور مردم بف ارزشی های اولوی  و  رده عال مختلف در جوامع ها ارزش تیییر

 رد  ف باشد چنی  باید فرهنگی اجرایی  اازما  های  های برنامف در فرهنگی ویو ا   از مدیرا  نگرش ا ااس  برای . می  ند

 ی اف شناخ  مدیرا  باید می گردد مواجف ابهام با و شود می  شیتف جاممف ممرفتی  ااختار  ای   ف بف توجف با نو اازی  دورا 

 روند در زیرا بیانا ند؛  را جدید انتظارات و نیازها و باشاند  داشاتف  مختلف  اطوح  در  انتی  و مدر  ارزش های و فرهنگ از

 اش وظییف  ف فرهنگی ویو اا  دورا پ ای  در باید مدیرا . می  ند تیییر جاممف در افراد ارزشاای های الوی  مدرنیزا اایو 

 ندبینا  را ا   موضو  هاا  ابماد تاامی در فرهنگ جایگاه دانست  و جاممف نیاز مورد موضوعات  لیف فرهنگی بمد شاناخ  

 ایه  ازما  در خود تیایاات و ها برنامف تاامی در    را دارند فرهنگی ویو   بف نسی   ف و نگرشای  شاناخ   با بتوانند و

با شاناخ  فرصا  ها و اصالح و رفع موانع فرهنگی هاف ی فمالی  ها و برنامف های       سریق از تا برند  ار بف فرهنگی اجرایی

  و تکامل انسانی جاممف فرهنگی  طح ارتمایو شرایم محیم را برای  وییرف  و تو مف  یور شوند باعث موجود در  اازما پ 

 .افراد جاممف فراهر  ورند

مدیرا  فرهنگیپ وایف و رویکرد تو اامف یافتف و با ابتکار عال و خالقی نداشااتف باشااد بف احتاال زیاد  گاهی اگر اقتضااای ای   

ی  ید؛ و ای  مساااألفپ تأخر و مساااألاف ی خود بااختگی و بحرا  هوی  در سرح ها و بسااایاری برنامف های اجرایی بف وجود م  

 نا ار مدی ویو   فرهنگی را نیا  می دهد.  

 گیفرهن تأخر نظریف بف توجف با. ا   نو ازی فر یند محیول خود  ف گردد می مطرح فرهنگی تأخر میهوم نو اازی  نظریف در

 و دارد تأخر مادی جنیف بف نساای  مادی فیر ی جنیف هاواره  ف ا اا  مادی فیر و مادی ی جنیف دو دارای فرهنگ اگیر ؛

 فرهنگی عنیر از عنیار  یک نسایی  ماند  عمب بف شاود  می دگرگو  جاممف در فرهنگی عنیار  یک هنگامی  ف ا ا   ممتمد

 دی ن عل  بف یا و انسااا  عادی ی مداخلف عل  بف یا فرهنگی؛ ماندگی عمب یا افتادگی وف ای   ف شااود می منجر دیگری

 فرهنگی یکرارچگی و تمادل و بر د ها قسا   اایر  بف فرهنگ ی مانده عمب جز یک اینکف برای و. باشاد  می عنیار     خود

 عناصاار از برخی و  نند نای تیییر هر با فرهنگ یک اجزای ی هاف  ف    جا از و. ا اا  نیاز زیادی زما  بف شااود حاصاال

  گاهی ا اااس برای . شااود فرهنگ در بحرا  بروز بف منجر تواند می نتیجف در دارند  اتری رشااد برخی و  ااریع تر فرهنگی

 ابزارهایی مراقب ای برنامف هر در  ف باشد چنی  باید فرهنگی اجرایی  اازما  های  های برنامف در فرهنگی ویو ا   از مدیرا 

  ف ا نج از و باشند داشتف توجف جاممف در جدید ابزارهای ای  از ا اتیاده  ویامدهای و تأثیرات بف و باشاند  گیرندپ می  ار بف  ف

 اشتفد شناخ     فرهنگی و فیرمادی ی جنیف بف نسای   باید ابتدا مدیرا  ابزارها ا   ای  مهاتری  از یکی فرهنگی ویو ا  

 ار جاممف تحوالت و تیییرات بتوانند سریق ای  از تا گیرند بف  ار جاممف در را    افزاری  ااخ  و مادی جنیف  اارف. باشااند

خالد و  ار فری  در تیساایر  نش گری اگر ای  نو   گاهی  . ید بف وجود  اتری   اایب گ ار دورا  در ای  و ناایند مدیری 

مدیرا  فرهنگی جاممف های شاهری مماصار بف وجود نیامده باشاد الجرم مسألف تأخر فرهنگی و عوارس وف ماندگی و تو مف    

گزارا  و مدیرا  فرهنگی می باید   رو بساایاری از  اری  ورد. از اینیافتگی    ایجاد شااده و فیااار های منیی خود را بف بار م 

 مورد میاوره و  موزش قرار گیرند.
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 ها ج گوناگو  عناصر  ف ای ا   عاده نیروی فرهنگ ا   ممتمد و دارد فرهنگ بف ای ویژه نگاه  ف وار نز نظریف بف باتوجف

 اجتااعی نظام مختلف های بخش میا  تمادل بف خود ی نظریف در او دهد؛ می ویوند هر بف را اجتااعی نظام یا اجتااعی

 های فبرنام در فرهنگی ویو   از مدیرا  نگرش  گاهی و ا اس برای . می  ند اشاره(  یا   اقتیادپ اجتاا پ فرهنگپ یمنی)

 رعنیاا چهار میا  تمادل ایجاد بف فرهنگی ویو اا  ابزار از  ارگیری بف در  ف باشااد چنی  باید فرهنگی اجرایی های  ااازما 

 اامیت میا  هااهنگی تمادل و ایجاد بف دارندپ  ار مد ابزار ای  بف نسی   ف شناختی با و باشند داشتف توجف وار انز  نظر مورد

 یابند و در د   اجتااعی نظام    در دنیال بف و فرهنگی اجرایی  ازما  های در اجتااعی  ایا یپ  اقتیاادیپ  فرهنگیپ ابماد

تواز  میا  تاامی ای  بخش ها و ابماد تیااکیل دهنده ی جاممفپ موجب تو اامف هاف جانیف در  یااور  نهای  با ایجاد تمادل و 

 ر یااو اجرایی مدیری  با را راهیردی مدیری  فرهنگپ محوری  با  ف ا اا   ار ااازی ابزار فرهنگی ویو اا  هاچنی . گردند

 ادیپاقتیاا ابماد و ها الیف تاامی نتیجف در باشااند نداشااتف فرهنگی ویو اا  بف نساای  شااناختی مدیرا  اگر و. می دهد ویوند

داش . بنابر ای  وویایی و تنا ب عالکردی تیسیر وژوهیی ما از  نخواهند اجرا قابلی   یاور  در اجتااعی و  ایا ای   فرهنگیپ

از  ف ایتیساایر  نش گرا  حوزه ی فمالی  های فرهنگی بساایار مهر و بنیادی ا اا . برای     ف بدانیر در چف نمطف یا مرحل 

 درک و رونق  ار فرهنگی مؤثر قرار داریر.    

مدیرا  نساای  بف ویو اا  فرهنگی و  اارف اجرایی  رد    پ بف ارزش های اعتمادی و اخالقی در   و نگرش مثی  شااناخ  

ا ااالمی در جاممف حیا گردد و در نهای  در جریا   -شااود و موجب می شااود هوی  ایرانی   ااازما  ها عینی  بخیاایده می

مدنیزا ایو  و جهانی شاد  با حیا ارزش ها و تموی  فرهنگ ایرانی اااا  ا االمی در جاممف؛  یوری تو مف یافتف میتنی بر    

 اعتمادات ا المی شکل گیرد.

 

 

 پژوهشروش 

منظور  ف محمق  دچار اثیات قضاوت های وییینی ترجیح محمق بر بیا  ور اش ا ا  تا ارائف ویش فرس های اثیاتیپ بف ای    

 خود نگردد؛ و بییتر رویکرد درو   اوانف جه  یافت  روش  تری  وا خ ها را در د تور  ار خود قرار دهد.

 فرهنگی( اجرایی های  ازما  های برنامف در فرهنگی  ارشنا ا  و مدیرا  قیر  ؤال اصلی  )با تأ ید بر

 موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟از   8مدیرا  نو  نگرش 

  ؤال های فرعی 

                                                           

مدیران و کارشناسان فرهنگی در برنامه های سازمان های اجرایی "در هر سؤال پژوهشی،  "مدیران"منظور محقق از واژه ی  .9

که به جهت اختصار متن و پرهیز از به کار بردن واژه های تکراری حذف گردیده و به اختصار بیان می  "فرهنگی می باشد

 گردد.
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 نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص هوی  در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ -0

 نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص عدال  در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ -1

 چگونف ا  ؟نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص تملیر و تربی  در موضو  ویو   فرهنگی  -9

 نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص  زادی در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ -2

 نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص ا تمالل در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ -1

 نو   نگرش مدیرا   نسی  بف شاخص امنی  در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ -9

 اخص مدیری  در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟نو  نگرش مدیرا  نسی  بف ش -8

 نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص نظر و انضیا  در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟  -7

 نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص ارتیاسات در موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ -3

 هنگی چگونف ا  ؟نو  نگرش مدیرا  نسی  بف شاخص  ار مدی در موضو  ویو   فر  -01

مدیرا  درباره ویو   فرهنگی در  نو  نگرشوژوهش حاضار یک وژوهش توصاییی از نو  ویااییای ا    ف در    بف برر ی    

 .شده ا  برنامف های  ازما  های اجرایی فرهنگی در شهر  رمانیاه 

مماون  ها و  ارشنا ا  فرهنگی( در جاممف  ماری ای  وژوهش  لیف مدیرا  فرهنگی )رؤ ااپ مدیرا  اصالی و میانی در  اطح    

نیر می باشد  ف بف دلیل  وچک بود  حجر جاممفپ ناونف  87 اازما  های اجرایی فرهنگی شاهر  رمانیاه ا   و تمداد  نا    

 برابر با جاممف در نظر گرفتف می شود.

ا  . بمد از میخص شد  گزینف ای لیکرت  1ابزار جاع  وری اسالعات در ای  وژوهشپ ور ش نامف ی محمق  اختف ی 

گرش مدیرا  درباره ویو   فرهنگی ف های محمق  اختفپ بف برر ی نو  نشاخص های ویو   فرهنگیپ از سریق ور ینام

محا یف  702/1نیز با ا تیاده از  زمو   لیای  رونیاخ  نجیده و   ور ینامف .  رف روائی ور ینامف تأیید و وایاییشد ورداختف

 -t ها( پ  زمو   تحلیل در بخش  مار ا تنیاسی از  زمو   لاوگروف ا ا ایرنوف )نرمال بود  داده روش تجزیف وگردید. 

 ( ا تیاده گردید.F تک ناونف( و  زمو  فریدم  ) زمو    tا تیودن  )
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  یافته ها

 ایر.  برای برر ی نرمال بود  توزیع متییرها از  زمو   لاوگروف ا ا ایرنوف ا تیاده  رده

 ف هاف مؤلیف های مورد برر ااای در ای  وژوهش از توزیع نرمال ویروی می  بودنتایج حاصااال از تحلیل داده ها حا ی از    

 ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر .   t نندپ ل ا بف منظور برر ی  واالت وژوهش از  زمو  های وارامتریک نظیر  زمو  

 

 

 نگرش مدیران از موضوع پیوست فرهنگی 

 محمق بدی  شرح بود  ف  نو  نگرش مدیرا  از موضو  ویو   فرهنگی چگونف ا  ؟ ؤال 

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  t زمو  بف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از 

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از موضو    9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بف د    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از موضو  ویو   فرهنگی   t نتایج  زمو    0جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

نوع نگرش مدیران از موضوع 

 پیوست فرهنگی  

87 22/9 221/1 111/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

830/7 88 111/1 22/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف موضو  ویو   فرهنگی بییتر از  22/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 حد متو م )بیورت خوب( می باشد.  

 یران از شاخص هویت در پیوست فرهنگینگرش مد 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص هوی  در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف    -

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  بف ای  مؤلیف از توزیع ن
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بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص هوی   9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص هوی     t نتایج  زمو    1جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص هویت    

87 23/9 810/1 171/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

811/1 88 111/1 23/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص هوی  بییتر از حد متو م  91/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 )بیورت خوب( می باشد.  

 

 

 نگرش مدیران از شاخص عدالت در پیوست فرهنگی 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص عدال  در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tز توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  بف ای  مؤلیف ا

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص عدال   9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 

 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص عدال     t نتایج  زمو     9جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

87 28/9 913/1 182/1 
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  نوع نگرش مدیران

 از شاخص عدالت   

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

919/9 88 111/1 28/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص عدال  بییتر از حد متو م  18/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 )بیورت خوب( می باشد.  

 

 

  از شاخص تعلیم و تربیت در پیوست فرهنگینگرش مدیران 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص تملیر و تربی  در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  بف ای  مؤلی

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص تملیر  9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 ردد. و تربی  در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گ

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص تملیر و تربی     t نتایج  زمو    2جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص تعلیم و تربیت   

87 87/3 588/0 080/0 

سطح معنی  درجه آزادی tمقدار آماره 

 داری

 اختالف از میانگین

887/8 88 000/0 888/0 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص تملیر و تربی  بییتر از حد  17/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 متو م )بیورت خوب( می باشد.  
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 فرهنگی پیوست در آزادی شاخص از مدیران نگرش 

 از شاخص  زادی در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ نو  نگرش مدیرا  ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tبف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  شاخص  زادی  9مده از تحلیل داده ها  با عدد الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    

 در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص  زادی    t نتایج  زمو    1جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

  نوع نگرش مدیران

 از شاخص آزادی   

87 03/9 718/1 130/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

011/1 88 193/1 031/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  193/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص  زادی بییتر از حد متو م  03/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 )بیورت خوب( می باشد.  

 

 

 فرهنگی پیوست در استقالل شاخص از مدیران نگرش 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص ا تمالل در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف   

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tبف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص  9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 ا تمالل در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا   از شاخص ا تمالل    t نتایج  زمو     9دول ج
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انحراف  میانگین تعداد تغیر مورد بررسیم

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص استقالل   

87 91/9 791/1 132/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

991/9 88 111/1 91/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص ا تمالل بییتر از حد متو م  91/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 )بیورت خوب( می باشد.  

 

   از شاخص امنی  در ویو   فرهنگینگرش مدیرا 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص امنی  در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tبف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  

از شاخص امنی   بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  9مده از تحلیل داده ها  با عدد الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    

 در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص امنی     t نتایج  زمو     8جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 انگینمی

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص امنیت   

87 10/9 993/1 181/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

179/8 88 111/1 10/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص امنی  بییتر از حد متو م  10/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 )بیورت خوب(  می باشد.  
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  از شاخص مدیریت در پیوست فرهنگینگرش مدیران 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص مدیری  در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال فرعی هیدهر 

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  t نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو   بف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص مدیری   9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص مدیری     t نتایج  زمو    7جدول

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص مدیریت   

87 91/9 878/1 173/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

779/9 88 111/1 91/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص مدیری  بییتر از حد متو م  91/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 )بیورت خوب( می باشد.  

 

  مدیران از شاخص نظم و انضباط در پیوست فرهنگینگرش 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص نظر و انضیا  در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tبف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص نظر  9مده از تحلیل داده ها  با عدد الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    

 و انضیا  در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 
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 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص نظر و انضیا     t نتایج  زمو    3جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

استاندارد از  انحراف

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص نظم و انضباط    

87 90/9 993/1 189/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

012/7 88 111/1 90/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص نظر و انضیا  بییتر از حد  90/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 متو م )بیورت خوب( می باشد.  

 

 

 دیران از شاخص ارتباطات در پیوست فرهنگینگرش م 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص ارتیاسات در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tتوزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو   بف ای  مؤلیف از

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص  9الزم بف   ر ا    ف میانگی  بد    مده از تحلیل داده ها  با عدد 

 ارتیاسات در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص ارتیاسات    t نتایج  زمو     01جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

انحراف استاندارد از 

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص ارتباطات   

87 20/9 829/1 172/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 میانگی اختالف از 

719/2 88 111/1 20/1 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص ارتیاسات بییتر از حد  20/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 متو م )بیورت خوب(  می باشد.  
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 گرش مدیران از شاخص کارآمدی در پیوست فرهنگی ن 

 نو  نگرش مدیرا  از شاخص  ار مدی در موضو  ویو   فرهنگی چمدر ا  ؟ ؤال محمق بدی  شرح بود  ف  

ا ایرنف  ف حا ی از    ا    ف داده های مربو   -با توجف بف نحوه  نجش  ؤاالت و نتایج بد    مده از  زمو   لاوگروف 

ا ا تیودن  ا تیاده می ناائیر.  tبف ای  مؤلیف از توزیع نرمال ویروی می  نند بف منظور برر ی ای   ؤال وژوهش از  زمو  

بف عنوا  حد متو م نو  نگرش مدیرا  از شاخص  9   مده از تحلیل داده ها  با عدد الزم بف   ر ا    ف  ف میانگی  بد 

  ار مدی در موضو  ویو   فرهنگیپ ممایسف می گردد. 

 

 مربو  بف نو  نگرش مدیرا  از شاخص  ار مدی    t نتایج  زمو    00جدول 

انحراف  میانگین تعداد متغیر مورد بررسی

 استاندارد

د از انحراف استاندار

 میانگین

 نوع نگرش مدیران 

 از شاخص کارآمدی   

87 22/9 999/1 181/1 

 طح ممنی  درجف  زادی tممدار  ماره 

 داری

 اختالف از میانگی 

111/9 88 111/1 22/1 

 

 

با  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری داده شده در جدول فود  ف برابر با 

نسی  بف شاخص  ار مدی بییتر از حد  22/9درصد می توا  نتیجف گرف   ف نو  نگرش مدیرا  با میانگی   31اساینا  

 متو م )بیورت خوب( می باشد.  

 

 

 مدیران نگرش به توجه با فرهنگی پیوست های مؤلفه بین ای مقایسه تحلیل: 

 

یافتف ی جانیی تحمیق بدی  شرح ا    بییتری  نو  نگرش مدیرا  از موضو  ویو   فرهنگی مربو  بف  دام شاخص 

 می باشد؟
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 نتایج  زمو  فریدم  بف منظور اولوی  بندی شاخص های ویو   فرهنگی باتوجف بف نگرش مدیرا    01جدول 

 میانگین شاخص های پیوست فرهنگی

 رتبه ها

 سطح درجه آزادی مقدار خی دو

 معنی داری

 111/1 3 338/99 89/1 هویت 

 91/1 عدالت 

 9 تعلیم و تربیت 

 27/2 آزادی 

 18/1 استقالل 

 87/1 امنیت 

 01/1 مدیریت 

 13/9 نظم و انضباط

 91/1 ارتباطات 

 91/1 کارآمدی 

 

  11/1می باشد و ممایسف    با میزا  خطای مجاز  111/1با توجف بف  طح ممنی داری بد    مده از  زمو  فریدم   ف برابر 

فود باالتری  نو  نگرش مدیرا  بف ترتیب مربو  بف شاخص های  درصد میاهده می گردد در بی  شاخص های 31با اساینا  

 نظر و انضیا پ تملیر و تربی پ امنی پ هوی پ عدال پ  ار مدیپ ارتیاساتپ ا تماللپ مدیری  و  زادی می باشد.

 

 دتحول می شون فرهنگی دچار -ر ایام نو ازی ارزش های اجتااعی با توجف بف گروهی از نظریف وردازا  نو اازی  ف ممتمدند د 

ف های یخوبی نسی  بف ویو   فرهنگی و مؤل نگرشنتایج تحمیق  ف مدیرا   و با توجف بف و  یک های زندگی تیییر می  نند

؛ نیاا  می دهد  ف در برنامف های  اازما  های فرهنگی از سریق تدوی  ویو   فرهنگی و ا تیاده از ای  ابزار      داشاتف اند 

گی؛ ارزش های فرهنگی و دینی در جاممف حیا شاااده و موجب گ ر از جاممف  ااانتی بف جاممف  ار مد تو ااام مدیرا  فرهن

  بف نسی  بف ای  موضو و نگرش صانمتی و وییارف  جاممف و ارتمای اخالقیات و تکامل انسانی  افراد می گردد و الیتف  گاهی  

 تنهایی  یای  نای  ند.

روند مدرنیزا یو پ اولوی  های ارزشی بف سور گریز ناو یری تیییر می  نند و باتوجف بف نظریف هانتینگتو   ف ممتمد ا ا  در  

ویو ا  فرهنگی داشاتف اند؛ نیا  می دهد  ف   هاف ی مؤلیف های خوبی نسای  بف   نگرشف نتایج تحمیق  ف مدیرا  با توجف ب

ند اولوی  می توانو ابماد فرهنگی  صرو بف تیع    شناخ  از فرهنگپ عنا دارند ویو   فرهنگی ی  ف نسی  بفنگرشا مدیرا  با 

 نا  بهره  های ارزشاای و نیاز های بف روز افراد در جاممف را بیاانا ااند و با  گاهی نساای  بف    ها در برنامف ریزی های خود از

 گیرند و مد نظر خویش قرار دهند.
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دی    تأخر دارد و از    جا  ف هاف باتوجف بف نظریف اگیر   ف ممتمد ا ا  هاواره جنیف فیر مادی فرهنگ نسی  بف جنیف ما 

ی عناصاار فرهنگی با هر رشااد نای  نند وف تأخر فرهنگی یا وف افتادگی فرهنگی حاصاال می شااود و می تواند باعث بروز  

بحرا  فرهنگی گردد. اما با توجف بف نتایج بف د ااا   مده از تحمیق  ف مدیرا  نسااای  بف ویو ااا  فرهنگی و مؤلیف های     

اشاتف اند؛ نیاا  می دهد  ف در رابطف با موضاو  ویو   فرهنگی در بی  مدیرا  ابتدا جنیف فیر مادی    رشد    نگرش خوبی د

د  ف دارن شناخ  و نگرشی رده ا   یمنی نسی  بف    شناخ  خوبی دارند و  رف جنیف ی مادی    رشد خواهد  رد و با 

ای  صورت جنیف مادی و فیر مادی باهر رشد خواهند  رد و تأخر   ارگیری از جنیف ی مادی ای  ابزار هستند و درف  ماده ی ب

نتیجف مدیرا  در صورت تدوی  و ا تیاده از جنیف ی مادی ویو   فرهنگی در برنامف ها و سرح  فرهنگی حاصال نای شود. در 

فمم جنیف ی فیرمادی     ها ا ا   ف می توانند از بروز بحرا  و ویامدهای ناشی از از    جلوگیری ناایند. اما در صورتی  ف 

باقی بااند و از ای  ابزار  ار مد بهره ای گرفتف نیااود دچار تأخر فرهنگی می شااویر و   گاهی و نگرشرشااد  ند یمنی در حد 

شاهد بروز بحرا  فرهنگی در جاممف خواهیر بود زیرا در ای  صورت با توجف بف نظریف ی اگیر  هاف ی عناصر باهر رشد نکرده 

 اند.

باتوجف بف نظریف وار انز  ف ممتمد ا   فرهنگ نیروی عاده ای ا   و عناصر گوناگو  جها  اجتااعی یا نظام اجتااعی را بف  

هر ویوند می دهد و بف تمادل میا  بخش های مختلف نظام اجتااعی )یمنی فرهنگپ اقتیادپ اجتاا پ  یا  ( اشاره می  ند. 

ی ؛ نیا  می دهد  ف مدیرا  با بف  ارگیردارند خوبی نسای  بف ویو ا  فرهنگی   گرشنو با توجف بف نتیجف تحمیق  ف مدیرا  

ابزار  ار ااز ویو ا  فرهنگی می توانند میا  ابماد نظام اجتااعی )فرهنگپ اقتیاادپ اجتاا پ  ایا اا ( ویوند ایجاد  رده و با     

اعی ایجاد ناایند. در نتیجف تاامی الیف ها و نیروی عااده ای  ف فرهنگ دارد تواز  و یکرارچگی را میا  بخش های نظام اجتا 

ابماد اقتیاادیپ فرهنگیپ  ایا ای و اجتااعی در  یاور قابلی  اجرا خواهند داش . در ای  صورت بف تیایاات و برنامف های     

ف  نا  در  اازما  ها جه  داده می شاود و فرهنگ اشااعف ویدا می  ند  ف ای  امر موجب ارتما و تو مف  طح فرهنگی جامم   

 می گردد.  

 

 بحث و نتیجه گیری

یافتف ها و نتایج بف د ا   مده از تجزیف و تحلیل  اؤال های وژوهیای نیاا  می دهد  ف در برنامف های  ازما  های اجرایی     

 فرهنگی 

  نو  نگرش مدیرا  فرهنگی نسی  بف هاف ی مؤلیف های ویو   فرهنگی بییتر از حد متو م )بیورت خوب( می

 فرعی وژوهیی(. 01تا  0باشد ) ؤاالت 

 و نیز ای  نتایج حاصل شد  ف  
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  مدیری پ امنی پ ا ااتماللپ  زادیپ تربی پ و تملیر عدال پ هوی پ های شاااخص تاامی بف نساای  مدیرا  نگرش نو 

 باشد می( لیکرت ای گزینف 1 سیف در خوب حد در) ا   متو م حد از بییتر  ار مدی و ارتیاسات انضیا پ و نظر

 (.وژوهیی 01 تا 0  واالت)

 هاچنی  نتایج تحمیق حا ی از    ا    ف 

  فرعی وژوهیی(  7مدیرا  در موضو  ویو   فرهنگی باالتری  نگرش را نسی  بف شاخص نظر و انضیا  دارند) وال

 وژوهیی(. 2و وایی  تری  نگرش را نسی  بف شاخص  زادی دارند ) ؤال 

 در نهای  ای  نتیجف حاصل شد  ف  

  گزینف ای  1نو  نگرش    ها نیز درباره موضو  ویو   فرهنگی بییتر از حد متو م )در حد خوب در در سیف

 لیکرت( می باشد ) ؤال اصلی وژوهیی(.

 

 :تفسیر و بحث

در زمینف ی  نجش نو  نگرش مدیرا  فرهنگی درباره ی ویو   فرهنگی  وژوهیی ؛حاضر وژوهش عنوا  بود  نو دلیل بف

 .ف  نیدیا

  ف دارند اعتماد وردازا  نظریف از گروهی نظری؛ چارچوب و نظرا  صاحب  راا وژوهشپ نظری میانی در شاده  مطرح میاحث در

 ای  بر نامند می ها ارزش تحول را ایام ای   ف سوری بف  ورد می ودید را فرهنگی و اجتااعی تحوالت نو ااازی ایام گ ار 

 نسی   ف نگرشی با دارند عهده بف را جاممف در فرهنگ  نترل و هدای  مسا ولی    ف فرهنگی مدیرا  گ ارپ دورا  در ا ااس 

 موجب ها سرح و ها برنامف موفق اجرای ضااا  تا ناایند حا را دینی و فرهنگی های ارزش باید دارند فرهنگی ویو اا  بف

    های مؤلیف و فرهنگی ویو   موضاو   بف نسای   مدیرا   ف دهد می نیاا   نیز وژوهش ای  نتیجف. گردد  یاور  وییارف  

 پ رهنگیف هوی  و ها ارزش تیییر از جلوگیری و حیاظ  با تا ناوده تالش  یور وییرف  برای باید  ف اند داشتف خوبی نگرش

 .شود  رری ها ارزش تحول دورا 

 شیتف  جاممف ممرفتی  اختار و  ند می تیییر ناگزیر    های اولوی  و ها ارزش مدرنیزا یو  روند در ا   ممتمد هانتینگتو 

 احی برای  ف گردند می تحول دچار ها ارزش و انتظارات نیازهاپ ناگزیر گردد  شیتگی دچار ممرفتی  ااختار  وقتی و شاود  می

 بف را  یااور بتوا  نهای  در و بیرند باال فرهنگی ویو اا  زمینف در را خود نگرش مدیرا  باید  فرهنگی ویو اا  سریق از   

 و  وی های مؤلیف بف نسی  خوبی نگرش دارای مدیرا  وژوهش ای  نتیجف بف توجف با. برد ویش تو مف و ها ارش حیا  ا 

 های یزیر برنامف و تیایاات برای فرهنگیپ ویو ا   بف نسای   خود  گاهی و نگرش افزایش با توانند می  ف هساتند  فرهنگی

 برای و دهند قرار بییتری توجف مورد را  نند می ویدا تحول ناگزیر بف  ف ارزشی های اولوی  فرهنگیپ ویو   تدوی  در خود
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 افراد انسااانی  تکامل و جاممف فرهنگی فضااای تمالی موجب تا ناایند تالش نو ااازی جریا  در ها ارزش ای  تموی  و حیا

 .  گردد جاممف

 نای رشد باهر فرهنگی عناصار  ی هاف و دارد تأخر مادی جنیف بف نسای   فرهنگ مادی فیر جنیف هاواره ا ا   ممتمد اگیر 

 رحاضاا وژوهش.  ورد فراهر فرهنگ در را بحرا  بروز شاارایم تواند می فرهنگی افتادگی وف یا تأخر ای  درنتیجفپ  ف  نند

 یم خوبی نگرش داری فرهنگی ویو   های شاخص تاامی بف نسی  مدیرا  حاضار  وژوهش نتیجف بف توجف با دهد می نیاا  

  رده  سب را فرهنگی ویو   از ا تیاده فرهنگ و فرهنگ مادی فیر ی جنیف مدیرا  ابتدا  ف ا      گر بیا  ای  و. باشاند 

 تدوی  سریق از گ ار دورا  در و باشااند می فرهنگ مادی جنیف و فرهنگی ویو اا  ابزار از  ارگیریف ب ی  ماده  اارف و اند

 . نند مدیری  را جاممف تحوالت و ها    ویامدهای توانند می  یوری های وروژه و ها سرح هاپ برنامف برای فرهنگی ویو  

 ظامن مختلف های بخش میا  تمادل بف و دهد می ویوند هر بف را اجتااعی نظام گوناگو  عناصر فرهنگپ ا   ممتمد وار اونز 

 های مؤلیف و فرهنگی ویو   بف نسی   ف خوبی نگرش با مدیرا  تحمیق نتیجف بف توجف با ای  بنابر.  ند می اشااره  اجتااعی

( یا    اجتاا پ اقتیادپ فرهنگپ) اجتااعی نظام ابماد میا  فرهنگی ویو    ار از ابزار از گیری بهره با توانند می؛ دارند   

 در.  نند ایجاد اجتااعی نظام های بخش میا  را یکرارچگی و تواز  دارد فرهنگ  ف ای عاده نیروی با و  رده ایجاد ویوند

 موجب امر ای   ف  ند می ویدا اشاعف فرهنگ و شود می داده جه  ها  ازما  در  نا  های برنامف و تیایاات بف صاورت  ای 

 .گردد می  یور در جانیف هاف تو مف و جاممف فرهنگی  طح تو مف و ارتما

 و مردم ادعای   ف ا   ای  داش  اشاره    بف توا  می تیسایری  شانا ای   جاممف مکتب در  ف  اربردی - علای محورهای از

 بلکف نداردپ چندانی اهای  برندپ می  اار بف    در  ف ای  اااختاری و محیطی شاارایم تأثیر تح   نا  اجتااعی رفتار ظاهر

 نسی  یخوب نگرش مدیرا   ف تحمیق نتیجف بف توجف با  ف ای  وجو با ای  بنابر. ا   مهر اییا  عالی رفتار در نیات و اهداف

 ررفتا در  ف درونی ممانی و اهداف بلکف ندارد چندانی اهای  و نیس  مهر اندپ داشاتف  فرهنگی ویو ا   های هاف ی مؤلیف بف

 .باشد می  نا  ادعای ونگرش  ی  ننده میخص و مهر گرددپ می ظاهر اییا  عالی

 های محیم در  ف هستند اشخاصی   ف ا   ای  دارد اشاره    بف تیسیری شانا ی  جاممف مکتب  ف دیگری محور هاچنی  

  ف دناو برر ی باید اما برند می  ر بف فرهنگی تمالی و رشد در خود خیال در و وردازند می داللی  اتدهای  و داد بف فرهنگی

 با ای  بنابر دارند روشنی درک و فهر و تیسیر تو مف های شااخص  از اندازه چف تا ظاهری های مالک ای  ی صاحنف  ویا   در

 خیال و ظاهر در ا   ماک  دارند    های مؤلیف و فرهنگی ویو   بف نسی   خوبی نگرش مدیرا   ف تحمیق نتیجف بف توجف

 درک و فهر اندازه چف تا  ف شود برر ی باید واقمی  و صحنف ویا   در اما باشاد  فرهنگی تمالی و رشاد  ی دهنده نیاا   خود

 .دارند ها  ازما  فرهنگی تمالی و رشد برای    از روشنی

 مشن. شود می تمریف و و یرفتف قالب اجتااعی های نمش در جاممف اعضاای  رفتار ها؛ بازی و ها نمش نظریف دیدگاه بف توجف با

 های نمش بف مردم شاااوندپ بر ورده نحوی بف توقمات ای  اگر.  ورد می وجود بف را اجتااعی انتظار یا توقع نوعی اجتااعی
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 زا اعتااد و اساینا  و رضااای  اظهار و ناباورشااده تدریج بف دیگرا  نگردند بر ورده توقمات ای  اگر اما  ورند می باور اجتااعی

 و فرهنگی ویو   بف نسی   خوبی نگرش مدیرا   ف تحمیق نتیجف بف توجف با ای  بنابر. ناایند نای ها    بازیگرا  و ها نمش

 یا ارانتظ و ناایند بازی در ااتی بف اند و یرفتف فرهنگی  ارشااناس عنوا  بف  ف را نمیاای رود می توقع؛  دارند    های مؤلیف

 تدوی  و خود  گاهی و نگرش افزایش با و باشااند گو وا ااخ  جاممف فرهنگی  ااطح ارتمای و بهیود بف نساای  را جاممف توقع

 با و برردازند ها    تهدیدات و ها   اایب رفع و ها برنامف و ها فمالی  اثربخیاای بف ها سرح و ها برنامف در فرهنگی ویو اا 

 .گردند جاممف  طح در باور و اعتااد و رضای  احساس افزایش موجب خودپ نمش صحیح اجرای

 محدودیت ها و مشکالت تحقیق:

  ارتیا  با وژوهش ایود منابع اسالعاتی در. 

     در د اترس نیود  وییاینف ی مرتیم با موضاو  وژوهش در داخل و خارج از  یور بف دلیل جدید بود  موضو   ف

 امید می رود ولی برای وژوهش های  تی باشد.

 در وا خ گویی بف  ؤاالت ور ینامف. خی از  مدیرا   ازما  های فرهنگیمحافظف  اری بر 

 ا و مدیرا  بف دالیل امنیتی ا اسالعاتی و قوانی  داخل  ازمانی.عدم هاکاری برخی  ازما  ه 

 .در ای  وژوهش برخی وا خ گویا  بف دالیل اعتمادی یا امنیتی وا خ صحیح بف  ؤاالت نداده اند 

 پیشنهادهای حاصل از تحقیق:

 می شود  داده های وژوهیی حاضرپ ویینهادبرا اس نتایج بف د    مده از تجزیف و تحلیل 

 بر مینی 01پ 3پ 7پ 8پ 9پ 1پ 2پ 9پ 1پ 0 فرعی وژوهیی  ؤال های تحلیل و تجزیف از حاصل ی نتیجف اینکف وجود با 

 و نظر مدیری پ امنی پ ا تماللپ  زادیپ تربی پ و عدال پ تملیر هوی پ های شاخص از مدیرا  نو  نگرش اینکف

 بهتر هرچف برای گردد می ویینهاد حد خوب( ا  ؛بییتر از حد متو م ا   )در  در  ار مدی و ارتیاسات انضیا پ

 .شود برگزار بییتری  موزشی های  ارگاه و ها    ها دوره نگرش شد 

   حضور برخی مدیرا  و  ارشنا ا  فرهنگی  و م  ور )ویو   فرهنگی(برگزاری دوره هایی  موزشی در زمینف موضو

مدیرا  در ای  زمینف افزایش یابد. اما برای  نگرش ازما  های اجرایی فرهنگی در ای  دوره ها موجب شده ا     ف 

 نا  ویینهاد می شود ای  گونف  ارگاه ها و دوره های  موزشی بییتر و با  ییی   نگرشهرچف بییاتر و بهتر شاد    

ما تد؛ تا ضااا  افزایش  گاهی مدیرا  فرهنگیپ  ییی  برنامف ها در  ااازما  های اجرایی فرهنگی ار بهتر برگزار گرد

ا المی وییرف   ف مورد تأ ید رهیر ممظر انمالب می باشد ویش رویر. زیرا ویو    -یابد و بف  اوی الگوی ایرانی  

 فرهنگی می باشد. فرهنگی در را تای مدیری  فرهنگیپ حامل ویام ویژه ای برای برنامف های

    باا توجاف بف تأ یدات ممام ممظر رهیری بف فرهنگ و در وی    موضاااو  ویو ااا  فرهنگی و با عنای  بف اینکف در

خیاو  موضاو  حاضر وییینف ی  افی وجود ندارد و تا نو  فمالی  چیر گیری صورت نر یرفتف ا  پ ل ا عنوا    
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فراوا  دارد و ویینهاد می شود در ای  زمینف مطالمات بییتری حاضر بف عنوا  یک موضو  مییول ماندهپ قابلی   ار 

 صورت گیرد. بف ویژه در ابماد ویینهادی زیر 

 .ارزشیابی فرهنگی ویو   فرهنگی  ارگزارا  اجرایی حوزه ی فرهنگ و هنر 

 .تییی  فرص  ها و محدودی  های بحرا  زا و عوارس    در عرصف ی ویو   فرهنگی  ازما  های اجرایی 

 وند هاپ مسائل و جریا  های فمال در عرصف ی ویو   فرهنگی  ازما  های اجرایی.ر 

    برر ای تأثیر میزا  شاناخ  مدیرا  فرهنگی از موضو  ویو   فرهنگی در  ییی  برنامف های  ازما  های اجرایی

 فرهنگی.

 مراجع

  دانیگاه دانیجویا  دیدار در ا الما انمالب ممظر رهیر بیانات پ(0979/ 1/  11) علیپ  ید ایپ خامنف... ا  ی 

 (/http://www.leader.ir/fa/speech/9121)  رهیری ممظر ممام دفتر ر انی اسال  وایگاه میهدپ فردو ا

  ماک  ایرانی ا المی وییرف  الگوی بدو  ا المی تاد  تحمق پ(0931/ 1/ 9)  علیپ  ید ایپ خامنف... ا  ی 

 ویالگ مر ز عالیشورای اعضای دیدار در ا المی انمالب ممظر رهیر وانمالبیپ جهادی  ازیپ ارگیتاا  لزوم/ نیس 

 رهیری ممظر ممام دفتر ر انی اسال  وایگاه وییرف پ ایرانی -ا المی

(http://www.leader.ir/fa/content/02819/ ) 

 ( زمینف جاممف شاانا اایپ مترجر   ریا  وورپ تهرا   نیاار  0911 گیر پ ویلیام فیلدینگ؛ نیر  وفپ مایرفرانساایف .)

 شر    هامی  تاب های جییی با هاکاری مؤ سف انتیارات فرانکلی .

 اولی  ملیپ امنی  تو اامف در    نمش و فرهنگی (. ویو اا 0939)  احادپ نائینیپ بنیادی عیدالرحا ؛ افیاااریپ 

 .تهرا  فرهنگیپ و اجتااعی مطالمات روانینا یپ و تربیتی علوم در وایدار تو مف ملی  نیرانف

  ( جاممف شنا ی فرهنگیپ چاپ ونجرپ تهرا پ انتیارات بها  برنا.0931امام جامفپ فرهادپ . ) 

 ( جاممف شنا ی 0939امام جامفپ فرهادپ .).فرهنگیپ چاپ چهارمپ تهرا پ انتیارات بها  برنا 

  ( 0930امامیپ  ید مجیدپ.) ( ویو   فرهنگی؛ از میهوم تا روشپ چاپ اولپ تهرا پ نیردانیگاه امام صادد .) 

 ( ممالف0930 باینگانیپ بها پ .)   اربرد. مثابف بف فرهنگ فرهنگی؛ ویو  

   ( چیساتی. ضرورت.  ثار  0931بنیانیا پ حسا پ .) ویو   فرهنگی سرح های مهرپ چاپ اولپ تهرا پ انتیارات  وره

 مهر)وابستف بف حوزه هنری(.

 ( ویو اا  فرهنگی  ضاارورت های وجودیپ راهکارها و فر یندهای تدوی پ چاپ اولپ تهرا پ 0931بنیانیا پ حساا پ .)

 وژوهیگاه فرهنگ و اندییف ا المی.

 هوگا نامف هیتف دو ا المیپ تاد  احیاا و فرهنگ از مظلومی  فعر  لید  فرهنگی ویو   (.0978 حسا پ )  بنیانیا پ 

 . 190 شااره حوزهپ
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 ویو   حسر تحمق نعامو  یربر (.0930 عیدالملی؛) ابراهیر؛ رضاااییپ حاجیانیپ حساای ؛ مظیرپ مینو؛ وورصااالحیپ 

 پفرهنگی و جتااعیا دهیررا فیلنامف پ(ر یو ییاجرا شدار ا مدیر و  نخیگا نظر  اامی افممایس سااا  ابر)  فرهنگی

 .029 تا010  پ 9 شااره پ 0  ال

  سراحی مدلسااازی؛ روش در فرهنگی نگاری ویو اا  تییی  (.0932صااابر؛)  زندپ علی؛ زندهپ دل حیدر؛ بخشپ جها 

 . رش مر ز گیال پ ا تا  نور ویام دانیگاه ا المیپ ایرانی ا  ازی شهر و ممااری ملی هاایش ا المیپ -ایرانی شهر

  (چرایی و چیستی ویو   فرهنگیپ تهرا .0931دبیرخانف شورای عالی انمالب فرهنگیپ .) 

 های سرح برای اجتااعی -فرهنگی  ارزیابی تهیف شاانا اای  (. روش0932مهدی؛ )  مرتضاای؛ سییانیپ درخیااا پ 

 . 7  ال پ 13 شااره فرهنگپ راهیرد فیلنامف  اقتیادیپ

 امفن فرهنگیپ ویو   میهومی تییی  و شناختی جاممف تحلیل ویرامو  یتیدرا و درنگ (.0977)  عیدالملیپ رضاییپ 

 . 1 شااره پ9 دوره پ 01  ال فرهنگیپ وژوهش

 ( ارزیابی تاثیر وروژهپ ترجاف حس  چاوشیا پ تهرا پ انتیارات اخترا .0978روچپ  ریفپ .) 

 امانف ویو   فرهنگی شورای عالی انمالب فرهنگی  http://peyvast.farhangoelm.ir/  )  ) 

 ( مطالمف جاممف شناختی ویو   فرهنگی درحوزه مدیری  شهریپ مهند ی فرهنگیپ 0931شربتیا پ محادحس ؛ .)

 . 89پ شااره 7 ال 

  مجاع نیر تهرا پ ایرانیپ جاممف بر حا ر ارزشهای (.0978  یدرضا؛ ) امیریپ علی؛ صالحی قنیریپ علیرضاا؛  صادراپ 

 ا تراتژیک. تحمیمات وژوهیکده ا تراتژیکپ تحمیمات مر ز نظامپ میلح  تیخیص

  ( ویو ا  اجتااعی و فرهنگی در مدیری  شاهریپ هاایش مدیری  ا تراتژیک فرهنگی   0930فاضالیپ محادباقرپ .)

 شهر تهرا پ تهرا پ شهرداری تهرا .

  ( مدیری  فرهنگی 0971فردروپ محس .)پ تهرا پ مف   ا.1و  0 

  ( شااخص ها و متییرهای ویو ا  فرهنگی در   0931قادریپ صاالح الدی پ .) الگوی ا المی ایرانی وییرف   عالیاتی

 .  2پ شااره 1 رد  ای  شاخص ها برای انجام وژوهش های میدانیپ دوفیلنامف الگوی وییرف  ا المی و ایرانیپ  ال 

   ( برر ای در جاممف شانا ی فرهنگی ایرا پ تهرا پ نیر مو سف وژوهیی فرهنگپ هنر و   0979محسانیپ منوچهرپ .)

 ارتیاسات.

  ا المی جاهوری تو مف ونجر  الف ونج برنامف قانو  پ0973 جاهورپ رئیف راهیردی نظارت و ریزی امفبرن مماون 

 . جاهور رئیف راهیردی نظارت و ریزی برنامف مماون  تهرا پ پ( 0932-0931) ایرا 

 پ( ایرانی -ا المی تاد  بر تا ید با)فرهنگی ویو ا   اهداف و (. چیساتیپضارورتپمیانی  0932 مجیدپ ) مهدیخانیپ 

 تیادپاق  یا  پ مدیری پ) جهانی نظام قدرت هند اف  در ا االمی  انمالب مدیری  نمش الاللی بی   نیرانف اولی 

 .تهرا  پ( حسابداری امنی پ فرهنگپ
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