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  چكيده

 که ستا ياجتماعهاي  ن و عرفياز قواناي  مجموعه ياخالق شهروند :مقدمه و هدف پژوهش
مناسب و  يکوچک امکان زندگ ين در شهرهايهمچن   بزرگ و متوسط يدر شهرها تواند مي

 کرديو رو نگاهلذا . به وجودآورد ستيط زيگر و چه با محيکديا هماهنگ را بدون تنش چه ب
 يمهندسق يکرد از طرين روينه کردن ايبه نهاد ن شهرهايدست اندرکاران و ساکنان ا ياخالق
به  ينامناسب کنونهاي  تيان برداشتن موقعيدار و از مين گذار آرام به توسعه پاامکا ،يفرهنگ
به  بررسي ارتباط پژوهش  اين. دينما مي فراهمنده يآهاي  نسل يبرارا  مناسب هاي  تيموقع

مهندسي فرهنگي و توسعه اخالق شهروندي با توجه به سطوح سه گانه مهندسي فرهنگي  و 
  .استاخالق شهروندي پرداخته 

است که با استفاده  يفيتوص ي ها پژوهشاز نظر نحوه اجرا از جمله پژوهش  نيا :روش پژوهش
  .شود مي يتلق يکاربرد هاي پژوهش جزوز ياز نظر هدف ن اجرا شده است و ياز روش همبستگ

تعهدات هاي  در حوزه اخالق  شاخص، پژوهش ينکه در مطالعات نظريبا توجه به ا :ها يافته
مورد  يمد نظر قرار داشته و در تعامالت شهروند يو منافع فرداي  تعهدات حرفه ،ياجتماع

از فرهنگ  يرير پذيثان تيشتريدهد که ب مي نشانپژوهش  د قرار داشته اند، نتاج برگرفته ازيکات
  . باشد مي يدر حوزه اخالق، در بخش تعهدات اجتماع

اخالق از فرهنگ طبق نظر هاي  شاخص يرير پذي، تآثينهائ  يدر جمع بند :نتيجه گيري
 يد قرار گرفته است لذا ارتباط فرهنگ با اخالق را معنا دارو به عبارتيپاسخ دهندگان مورد تآک
ن ينموده كه در ا يمل تلقاتوان قابل ت مي را يفرهنگ يق مهندسياز طر يتوسعه اخالق شهروند

  ..باشد مي يشترياز به مطالعات بير نيمس
  

  يفرهنگ يها شهروند، ارزش‐ ، اخالقيفرهنگ يدسمهن :واژگان كليدي

                                                      
  15/11/1389 :تاريخ پذيرش مقاله                                  1/8/1389: خ دريافت مقالهتاري

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  مقدمه
 از سرعت به را جامعه شهري، فرهنگ جوامع شدن صنعتي و نشيني شهر رشد
 و رفاه از استفاده و مدرن زندگي به تمايل و كرده دور يرسوم سنت و وآداب اعتقادها
 زرگبهاي  شهر شده است،در تبديل اجتماعي يارزشها نوعي به به مادي ارزشهاي
 نامتجانس ضمن آنكه گيرد، مي صورت راحتي به طبقاتي پايگاه تغيير و اجتماعي تحرك
 به را ساختارسنتي تغيير و اجتماعي شكني ساختار، مواقع بيشتر شهري فرهنگ بودن
هاي  فرهنگ وجود و جمعيت باالي تراكم از ناشي بيشتر موضوع اين، دارد همراه

مناطق  گسترش و شهري هويت با اختالط و اآنه از برخي باختن رنگ و گوناگون
 امروزه. است جوامع اين در مختلف قشرهاي ميان فاصله ايجاد نتيجه در و حاشيه نشين
 به تمايل و جدايي و تنهايي احساس و كنند مي تقويت آنهاانس در را شهرهابيگانگي

 .دهند مي جامعه رواج مختلف طبقات درميان را تنهايي
 و بيكاري و گسترده و سنگينهاي  ترافيك مانند شهري گبزرهاي  معضل وجود
 و محيطي زيستهاي  آلودگي و جنايت و جرم گسترش و مسكن ياگراني و كمبود
 در را احساس اين انسانها ميان اعتمادي بيهاي  زمينه برگسترش عالوه فرهنگي

 امر اين و نيستند شهر اداره به قادر شهري مسئوالن كه شايد كند مي ايجاد شهرنشينان
 كار اين از جلوگيري و زند مي دامن جامعه در را قانون گريزي به ميل مواقعاي  پاره در

 سوي از سازگار و سالمهاي  فعاليت بستر ايجاد و فرهنگيهاي  ريزي برنامه نيازمند
  .است مسئوالن و مديران

 فرهنگ دوجو و شهروندان رفتار اصالح ها، بحران و شهري مسائل حل الزمه البته 
 . است شهر هر دوام و پايداري اساس و پايه كهاي  مقوله دو.است شهرنشيني مناسب

 ,زيست محيط، همگاني ورزش، هنري، اجتماعيهاي  موضوع شامل اينجا در فرهنگ
 اين چارچوب در. است )آموزشي خدمات و تصويري صوتي،( فرهنگي محصوالت
 است ضروري شهري كالنهاي  ريزي امهبرن در هماهنگي و تناسب، تعادل ايجاد، حركت

، شهر اجتماعيهاي  مناسبت در فرهنگ نقش گرفتن نظر در با بايد شهر اجزاي همه و
 كنند سعي شهريهاي  كاربري و شهر كالبد و نقل و حمل نظام، شهري تاسيسات
 . آورند بوجود را الزم تعادل
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  ان مسئلهيب
و به شدت درهم فراوان  يبا اجزا فرهنگ يك مقوله بسيار پيچيده، چند بعدي، 

اگر فرهنگ اين باشد كه . تنيده و تحت تأثير هزاران متغير شناخته و ناشناخته است
مهندسي فرهنگ عبارت خواهد بود از سامان بخشي، اصالح، جهت  ه شدتوضيح داد

دهي و ارتقاء اين مقوله به صورت آگاهانه و بر اساس تلقي مشخص از فرهنگ و 
با مهندسي فرهنگ ،آن فرهنگي كه مطلوب است و . داردختي كه از آن براساس شنا

  . شود مي مشخص، بايد مبناي شكل گيري محيط زيست فرهنگي قرار گيرد
ن حال يو در ع يرساختيز ،يتخصصي، کامال مفهوم يکرديفرهنگ رو يمهندس

ها  ر عرصهياست که فرهنگ را متفاوت و غالب بر ساها  يژگين ويهم. است ياتيعمل
درمان  ،يفرهنگ يند عالج ناهنجاريگو مي ن خاطر است کهيهم ساخته است و به

 ،ياسيس يدرمان ناهنجار يو حت يدرمان فرهنگ ،ياجتماع ي، عالج ناهنجاريفرهنگ
موجود در هاي  پاسخ خالقانه به چالش يعنيفرهنگ  يمهندس. است يز درمان فرهنگين

باشد  يار کسانيد در اختيالقاعده با يز علين يفرهنگ تيريمد. همه ابعاد توسعه کشور
کار آمد و بهنگام آن مسلط هاي  ن و روشينو يابزارها، جامعه يکه بر هندسه فرهنگ

آن را  يبنا، ده آل باشديفرهنگ ما ا يمهندس يطراح اگر ينصورت حتير ايدر غ. باشند
  )۲، ۱۳۸۰آشتياني( .سست و لرزان اجرا خواهند کرد

 يتيريمد ک ضرورتيدر عصر حاضر  يمطالعه فرهنگ شهروندد متذکر شد که يبا
فه يا وظيت،کارکرد ير عناصر فرهنگ با توجه به موقعيمانند سا ياست، فرهنگ شهروند

بر  يمتک يفرهنگ شهروند يتئورها. گردد يد بررسيمحول شده با بدانکه  ياجتماع
، ياجتماع« ياز بستر ساز يو ناش ا استيک مفهوم پوي ين است که شهرونديا

شده چگونگي  ين پژوهش، سعيدر ا .است» ياسيو س ي،حقوقي، تکنولوژيفرهنگ
  .رديقرار گ يارتباط بين مهندسي فرهنگي در توسعه اخالق شهروندي مورد بررس

 
  پژوهشت و ضرورت انجام ياهم

ن روند با يو ااند  شده آنهاانس يستگاه اصليشهرها در سراسر جهان امروز بدل به ز
ستگاه يزبه ها ز سالهاست شهريکشور ما ن در. ش استينده رو به افزايافز يسرعت
ن روند در ياز آن هستند که ا يل شده است و همه عالئم حاکيت مردم تبدياکثر
 . افتيهمچنان با شدت ادامه خواهد  يآت يسالها

در حال توسعه و به  ياز کشورها ياريبس يسه با شهرهايدر مقا يرانيا يشهرها
با ، باال هستند با ابعاد مثبت و امکانات نسبتاً ييشهرها، ر جهان سوميفق يرهاژه کشويو
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، باال يکيو بار تراف يحمل و نقل شهر ينيهمچون سنگ ين وصف مشکالتيا
شوند  مي دهيز در آنها دين ياجتماعهاي  و تنشها  انحراف يبرخي، رانندگ هاي تصادف

سبب  يشهروند يرشد ناموزون و ناکاف ،ن گذشتهياز ا. استنان يکه موجب آزار شهرنش
ت کامل را ندارند و يخود رضا يما از زندگ ياز ساکنان شهر ياريآن شده است که بس

  .نگرند مي خود ينده شهرهايبه آ يديناام يو گاه حت يبا نگران
 ينان ما به شـهروندان يل شهرنشيعدم تبد يعني يد آمدن فرهنگ شهرونديعدم پد

 يدر شـهرها زنـدگ   يو تعهـد مـدن   يه بتوانند با وجدان کارمطلوب ک يمسئول در حد
در سطح شـهرها شـده اسـت کـه گـاه خـود را بـه تمـام          يسبب مشکالت فراوان، کنند
ي، درمـان مشـکالت اجتمـاع   . دهنـد  مـي  تيحـاد جامعـه سـرا   آ يو ابعاد زندگها  عرصه
ر ييـ تغازمنـد  ين نيو همچنـ اسـت  نهفتـه   يتيو ترب يدر نگاه فرهنگ ياسيو س ياقتصاد
  . است يفرهنگهاي  چهيفوق به در منظرران کشور از يد مديه ديزاو

از اي  تـوان مجموعـه   مـي  را ياخـالق شـهروند  ، ينظر ـ يخينه تاريشيجه به پبا تو
 يژه در شـهرها يـ نه بـه و ين زميف کرد که بتوانند در ايتعر ياجتماعهاي  ن و عرفيقوان

هماهنگ را بدون  مناسب و يندگامکان ز کوچک ين در شهرهايهمچن بزرگ و متوسط
 کـرد يو رو نگـاه  ضـرورت  لـذا . بـه وجـودآورد   ستيط زيگر و چه با محيکديا تنش چه ب

کـرد از  ين رويـ نـه کـردن ا  يبه شهر و نهاد ن شهرهاياندرکاران و ساکنان ا دست ياخالق
ان برداشـتن  يـ از م يعنـ ي ،داريـ امکان گذار آرام بـه توسـعه پا   ،يفرهنگ يمهندسق يطر
 فـراهم نـده  يآهـاي   نسل ي برارا  مناسب يت هايموقعبه  ينامناسب کنونهاي  تيموقع
  .دينما مي

 
  پژوهش ينظر يمبان

هاي  پيچيدگي از فرهنگ مفهوم كه گرديده است باعث انساني جوامع تكامل سير
 مديريت و نظارت نظران صاحب از گروهي اساس همين بر و شود برخوردار خاصي
 اين هدايت و كنترل براي تالشي هرگونه و دانسته رممكنغي امري را فرهنگ برحوزه

 و فرهنگ نظران، صاحب از جمعي ديگر سوي از. دانند مي شكست به محكوم را حوزه
 گروه اين نگاه از. دانند مي مديريت و هدايت و دسترس قابل حدي تا را آن تغييرات
 و هنجارها عقايد، وها  آگاهي ها، ارزش يعني اصلي جزء چهار ازاي  مجموعه فرهنگ
 در فرهنگ حوزه اجتماعي نظام در كه آنجا از .باشد مي انساني جوامع بر حاكم نمادهاي
 و مسايل باشد مي اجتماع و اقتصاد سياست، نظيرها  حوزه ساير با تبادل حالت
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 هر فرهنگي روند بر توجهي قابل تاثيرها  عرصه اين از يك هر در موجودهاي  پديده
  .اشتد خواهد جامعه

قابـل توجـه از    د ويـ جد يفـ يتعر، تيريشمندان عرصـه مـد  ياز اند يکين يادگار شا
ر قـرار گرفتـه   ياخهاي  دهه يفرهنگهاي  از پژوهش ياريبس يه کرد که مبنايفرهنگ ارا

مشترک هاي  و راه حل ياست از اصول اساساي  فرهنگ مجموعه« :ديگو مي نيشا. است
ـ  ) م يچگونه زنده بمـان (  يرونيتطابق ب يمشکالت جهان يبرا چگونـه   ( يو انسـجام درون

ابنـد و از  ي مـي  در طول زمـان تکامـل   ،ين مفروضات و اصول اساسيا. »)م يکنارهم بمان
انگر يهر گروه نما ين مفروضات اساسيطبق نظر شا. شوند مي منتقل گريبه نسل د ينسل

اسـت از  اي  فرهنـگ مجموعـه  « ن باور اسـت کـه  يا ن بريشا. آن گروه است ينيجهان ب
مشـهود و نـا    يريادگهـاي يـ   معنا و روش يها و باورها، نظامها  ها، ارزش ارها، ساختهرفت

دسـت بشـر   هـاي   کـه در سـاخته  ها  نيي، نمادها و آيهنر و معمار بطور مثال. »مشهود
د يـ با آنهـا کشـف   يانگر فرهنگ هسـتند کـه بـرا   يحا نمايحا و تلويشوند، صر مي يمتجل
قابل جستجو اسـت و درک   يفرهنگ در سطوح مختلف: ديگو مي نيشا. ديد و پرسيپرس

چـون مشـاهده، مصـاحبه، پرسشـنامه و      يمختلفهاي  روش يريازمند بکارگيهر سطح ن
 آنهـا ه يـ قرار دارند که فرهنگ برپا ين سطح، مفروضات اساسيق تريدر عم. ر استيتفس

افـراد   يباورهـا و هـا   ن مفروضـات، ارزش يه همـ يپا بر. رديگ مي شود و شکل مي ساخته
لـذا  . شـود  مـي  ن در قالب رفتارها و مصنوعات آن متبلوريند و در سطح روئيآ مي بوجود
سـتند، امـا در قالـب    يمشـهود ن  ظـاهراً  يکه مفروضات اساس يدر حال، شود مي مشاهده

گـر  ير ديبه تعب. شوند مي يافراد مشهود و متجل يو باورهاها  رفتارها، مصنوعات و ارزش
بر . شروع کرد) رفتارها و مصنوعات ( د از مشهودات يدن و درک فرهنگ بادا کريپ يبرا

  :است شده تشكيل اليه سه از فرهنگ هر نيدگاه شاياساس د
 بشري، مصنوعات شامل و باشد مي فرهنگ مظاهر؛ مصنوعات و ابداعات: اول اليه
ن يا ).است مشكل آنها رمز كشف اما آشكارند كه( باشد مي رفتاري الگوهاي و تكنولوژي

. شود يند، بشنود و احساس كند ميتواند بب يك فرد ميكه  ييها دهيسطح شامل تمام پد
  .ن سطح قابل مشاهده استي، مراسم، داستانها، جشنها، ايمانند زبان، تكنولوژ

 فرهنگ پژوهشگران تاكيد مورد اليه، اين درواقع ؛يتيحما يارزشها: دوم اليه
 درك امكانها  ارزش مطالعه. باشد مي متمركز سطح ناي بر مطالعات اغلب و باشد مي

) كنند مي بيان را حمايت موردهاي  ترجيح كه( كند مي فراهم را نمادها و مظاهر اليه
ت يك وضعيا در يد انجام شوند و ينكه، كارها چگونه باياست در مورد ا ييشامل ارزشها
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ن سطح كمتر يا. ر كندد از خود نشان دهد و رفتايبا يالعمل ك فرد چه عكسيد يجد
  .قابل مشاهده است

 راها  ارزش نوع فرهنگي، مفروضات ؛باشد مي باورها و مفروضات اليه: سوم اليه
ها  اقدام وها  ارزش نهايي منبع كه( باشد مي چرا و چون قابل غير و كند مي تعيين
. د عمل كنديك سازمان چگونه باينكه ياست در مورد ا يديشامل عقا و) هستند

هستند  يشه عالياند يكه دارا يك سازمان توسط افراديدر  يريگ ميعنوان مثال تصم به
ن سطح قابل مشاهده يا. باال قرار دارند ۀكه در رتب يله افراديا به وسيرد يصورت بگ

 .ستين
  هاي فرهنگ از ديدگاه شاين اليه: ١شكل 

  
  اتياخالق

که  ينيچارچوب قواعد و قوانن قرار گرفت، خود را در يزم يکه بر رو يبشر از زمان
در مورد خود،  يزندگهاي  ن تجربهياو از همان آغاز. دا کرديشه او بودند پيحاکم بر اند

ز خوب است و چه کار يکرد که چه چ مي د و در وجدانيشياند مي فعالا يو بد يخوب
ر ين وجدان تعبياز ا يات اسالميدر نظر). ٨/شمس(» فَأَلهَمَها فجوَرَها َو تَقَْوئَها«بد است 
شود و عوامل  مي ييها و قبض و بسطها  ينهاد بشر دچار دگرگون .شود مي به فطرت
ا و از جمله يدنهاي  جلوه  طان،يش  گذارند مثال هوا و هوس، مي ريآن تاث يرو يمختلف
  . يالههاي  تيهدا

 شوند که از آن به قواعد مي داريرا در عمل و فعل انسان پد يعقل و فطرت قواعد
طره دارد و انسان تفاوت يبشر س يبر تمام زندگ ين قواعد اخالقيا. شود مي ادي ياخالق

بند يانسان پا. نديب مي ين قواعد اخالقيهم يت عمليگر در رعايوانات ديخود را با ح
 )مفهوم اخالق يبازکاو(. ميکن مي ادياست که از آن به اخالق  ين و قواعديقوان
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 م اخالقاخالق و علو مفهوم ف يتعر 
جمع » اخالق« ؛ميف اخالق برويز به سراغ تعرين جا الزم است قبل از هر چيدر ا

در کتاب » راغب«باشد، به گفته  مي )بر وزن افق(» خُلُق«و ) بر وزن قفل(» خُلق«
ئت و شکل يه يگردد، خلق به معن يشه باز ميک رين دو واژه در اصل به ي، ا»مفردات«

 يا و صفات درونيقوا و سجا يند و خلق به معنيب مي شماست که انسان با چ يو صورت
  .شود مي دهياست که با چشم دل د

و به » انسان است يو باطن ياخالق مجموعه صفات روح«: توان گفت مي نيبنابرا
انسان  يات درونيکه از خلق ياز اعمال و رفتار ياز دانشمندان، گاه به بعض يگفته بعض

اخالق  ياست و دوم ياخالق صفات ياول(شود  يم ز اخالق گفتهيشود، ن ي ميناش
ر يدر مس يت آدمياخالق شکفتن شخص«، يجعفر ياز نگاه عالمه محمد تق). يرفتار
   .»ات معقول استيح

 
  شهري و شهروندي اخالق

مفاهيم مدرن و در قالبي  با همراه يو شهر وند يم اخالق شهريمفاه اگرچه امروز
ا اخال ق هميشه يك قلمروي مهم در زندگي اجتماعي شود، ام مي نو به مخاطبان عرضه

شود و چه بسا پيش از هرچيز يك وسيله تنظيم كننده  مي و معرفتي هر فرد شناخته
اش يك ضرورت  ق در شكل اجتماعينيز تلقي شود، اخال آنهادر روابط اجتماعي انس

كار و پنهان از روابط آشاي  بايد گفت رفتار هر كس در جامعه عرضه كننده گونه. است
موجود در همان جامعه است، چون به هر حال انسان معلول اجتماع است و اجتماع در 

هاي  تواند توجيهي بر رفتار هرچند اين واقعيت هرگز نمي. قبال او داراي مسئوليت
به . شكنانه و نادرست او به بهانه تاثيرگرفتن از جامعه و يا گرفتن انتقام از آن شود قانون

است كه هرگاه عملي غيراخالقي از كسي سر بزند، آنكه  پذيرن امري انكارناهر حال اي
نخست متهم اصلي به شمار خواهد رفت خود او خواهد بود كه بايد پاسخ گوي كردار 

 .نادرست خويش باشد
اجتماعي تعريف کـرد  هاي  از قوانين و عرفاي  توان مجموعه مي اخالق شهروندي را

به ويژه در شهرهاي بـزرگ و متوسـط همچنـين در شـهرهاي     که بتوانند در اين زمينه 
هماهنگ و بدون تنش چه  دست اندرکاران و ساکنان اين شهرها براي زندگي کوچک به

هـاي   با يکديگر و چه با محيط زيست و به توسعه پايدار يعني امکان گذار آرام موقعيـت 
آينـده  هـاي   راي نسـل نامناسب کنوني، بهاي  مناسب کنوني و از ميان برداشتن موقعيت

 .امکان دهد
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اگر خواسته باشيم در شهري با آرامش و در صلح اجتماعي زندگي کنـيم، همچـون   
در يک دولت بايد بتوانيم شرايطي را فراهم کنـيم کـه افـراد يعنـي واحـدهاي تشـکيل       
دهنده جامعه مورد نظر بتوانند و مايل باشند که حقوق و وظايف خود را دروني کننـد و  

حقوق و وظـايف شـهري    اجرايي شدن هاي ني کردن به ما امکان دهد که هزينهاين درو
دائما افزايش يافته و ما ها  را به حداقل ممکن برسانيم چه در غير اين صورت اين هزينه

  .رساند که ناچاريم کنترل اجتماعي را دائما افزايش دهيم مي هايي را به موقعيت
 يو است، داشته يخاص توجه شهروندان يفرهنگ و ياخالق ابعاد به خلدون ابن
 نگونهيا اند، کرده افتيدر يشهر تيعصب و يپيامدهاي زندگ از ابعادي را كه نيمهمتر
 :که است داده قرار توجه مورد
 ؛است شده کمرنگ حسنه اخالق اصول شهروندان نيب در ▪
ـ  در يقـوم هـاي   ارزش و مسـائل  شـدن  کمرنگ ▪  از دنيـ گز يدور و شـهروندان  نيب
 ؛گريکدي
 ؛...و يکار اير ،ييدروغگو رينظ شهروندان نيب در ياجتماعهاي  فساد انواع وعيش ▪
 ؛آنها انگاشتن دهيناد و شهروندان يسو از ينيد احکام و ضوابط به توجه عدم ▪
 ؛حاکم طبقه اتياخالق از نيشهرنش مردم تيتبع ▪
 ؛نينش هيباد و يبدو افراد هجوم هنگام به خود از دفاع در شهروندان يناتوان ▪
 ؛شهروندان نيب در ياجتماعهاي  ارزش ينزول ريس رواج ▪
 ؛حاکم طبقه فساد علت به شهروندان نيب در ينيد شعائر شدن کمرنگ ▪
 ؛شهروندان يخواه تجمل و ابتذال فرهنگ تيحاکم ▪
 ؛مخرب يفرهنگ عوامل با برخورد در شهروندان يتوان نا ▪
 ؛نانيشهرنش نيب در دهيپسند يهنگفر و ينيدهاي  ارزش رفتن نيب از ▪
 نيسـاکن  طـرف  از ختگـان يفره و دانشـمندان  يمعنـو  و يروحان مراتب ادارک عدم ▪

 ؛يشهر
 در شهر کردن رها جهينت در شهروندان يسو از خاص يطبقات به تعلق احساس عدم ▪

 ؛خطر بروز هنگام
. ...و گريدکي با ياجتماع طبقات تقابل علت به شهر يفرهنگي آنهايبن شدن سست ▪

 )۱۴۶ ،۱۳۸۲ يارمک آزاد(
 تکامل و گرا  تحول نشيب کي يدارا خلدون ابن که است نيا نشانگر امدهايپ نيا

 يبررس به و کند، مي ديتأک ،يدگيچيپ به يسادگ از يتطور حرکت يمبنا بر و گراست،
 از نشيب نيا اساس بر است، پرداخته قايآفر شمال جامعه ياجتماع تحوالت و خيتار
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 يقو تيعصب و يجمع روح تيتقو به ليتما يو که، شود مي استنباط نيا او تفکر
 و اتيآ به توجه با يشهروند فرهنگ و جامعه يبرا را کوچک و ييابتدا جامعه همانند

  .است داشته نظر در ياسالم دستورات
  
  يشهروند فرهنگ يايپو تيهو

 فرهنگ در است؛ دهيگرد ديجد عصر فرهنگ عناصر نيمهمتر از يشهروند امروزه
 گريد طرف از حقوق از يبرخوردار يبرا فرد که است حق ينوع يشهروند امروزه

 برابر در فرد که است فهيوظ ينوع و شود؛ مي شناخته تيرسم به دولت و شهروندان
 توجه جامعه امور به بتواند شده محول او به که ييها تيمسئول حوزه در ديبا گرانيد
 قرار تأمل مورد ارسطو تفکر در باستان وناني حوزه در توان مي را مدايپ نيا منشاء. دينما
 به يشهروند فرهنگ منسجم هينظر کي طرح يبرا را مند نظام تالش نينخست يو داد؛
 که يمختلف يفرهنگ يکارکردها به توجه با باستان وناني دوره در واقع در. رساند ثمر
 و شکل از متفاوت اريبس هم يشهروند رداند،کارک داشته باستان ونانيهاي  شهر ‐دولت
 فرهنگ ييايپو تيهو ،يخيتار صبغه نيا به توجه با. باشد مي حاضر حال دوره

 .است رييتغ حال در دائم آن يفراسو و تهيمدرن دوره تا باستان جهان در يشهروند
 از ،يانحصار ق،يعم اريبس يشهروند فرهنگ تيهو باستان ونانيهاي  شهر دولت در
 آن ساختار و يدار برده جامعه نوع گسترده، اريبس تعهدات يدارا يفرهنگ يحتوام نظر

 يشهرونداند  بوده يوناني اصالتاً که افراد از يخاص طبقه يبرا است که بوده يکشاورز
 توان مي شان يشهروند فرهنگ در باستان روم و باستان وناني جامعه در. اند بوده قائل
 نداشته وجود ياسيسي آنهادور ريسا در که افتي را يمشارکت اخالق نوع کي وجود
 افزون روز طور به و يسطح اريبس يشهروند فرهنگ مدرنهاي  دردولت اما. است
 در يشهروند يمحتوا باشد، مي »محور عدالت و طلبانه مساوات«ينظر بهلحاظ و ريفراگ
 باها  تدول نيا در دارست و برخور محدود يفيوظا و گسترده يحقوق از مدرن دولت
 ،ياجتماع و ينيدهاي  تياقل وها  تيقوم نژادها، از کيهر ،يساالر مردم رشد به توجه
اي  جامعه هر فرهنگ به توجه با. باشند مي يشهروند حق يدارا ياجتماعهاي  گروه

 بر حاکم... و اخالق ن،يقوان هنجارها، ها، ارزش از که است يقوم دهيا نوع کي يشهروند
 تيرسم به افراد تيشخص و شرافت يشهروند فرهنگ در .رديگ مي شکل جامعه
 دييتأ مورد کند مي عمل آن در فرد که ياجتماع بستر حال همان در و. شود مي شناخته

 از يعال مثال کي را يشهروند « ديبا يشهروند فرهنگ در دنزيگ نظر به. رديگ مي قرار
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 عنوان به قاًيدق را امعهج و فرد آن در توان ينم که گرفت نظر در يساختار يدوگانگ
هاي  کردار و فرد يکارگزار عوض در .کرد درک گريکدي دشمن و مخلفهاي  دهيا

 تعهدات، و حقوق اعمال قيطر از فرد. اند وابسته هم به و متقابل طور به ياجتماع
 و يشهروند نيا بنابر) ۱۵ ،۱۳۸۴ينام( .»کند مي ديبازتول را يشهروند يضرور طيشرا

هاي  راه همواره خالق کارگزاران عنوان به شهروندان است ويپو يتيهو يادار آن فرهنگ
 وها  ازين به دادن شکل يبرا و ابندي مي شان يشهروند فرهنگ ليتکم يبرا يديجد
 ازين يديجدهاي  نهاد و فيوظا حقوق به جامعه و شهروند رييتغ حال درهاي  آرزو

 .داشت خواهند
و توسعه اخالق شهر  يفرهنگ ين مهندسيب اياين است كه آپژوهش  يسئوال اصل

 وجود دارد؟اي  رابطه يوند
باشد ،خود به  مي مبحثي كلي و عمومي، از آنجايي كه مقوله مهندسي فرهنگي

فرهنگي و هاي  متغيرهاي فرعي تحت عنوان مصنوعات و نمادهاي فرهنگي، ارزش
توسعه اخالق هاي  خصمفروضات اساسي تقسيم شده و در انتها تاثير اين متغيرها بر شا

و رابطه آنها مد نظر اند  ن سئوال نهفتهيکه در ا ييرهايمتغ. شهروندي بررسي شده است
 :است عبارتند از

  ؛يفرهنگهاي  مصنوعات و نماد •
  ؛يفرهنگ يارزشها •
  ؛يمفروضات اساس •
  ؛يتعهدات اجتماع •
   ؛اي تعهدات حرفه •
 ؛يمنافع فرد •

  
  قيحقت يرهاين متغيروابط ب يمدل مفهوم: ٢شكل 

 
 
 
 
 

   
    

  

مصنوعات و 
 تعهدات اجتماعي نمادهاي فرهنگي

مهندسي  تعهدات حرفه اي
 فرهنگي

اخالق 
 شهروندي

 مـنـافـع  فـردي

 ارزشهاي فرهنگي

 مفروضات اساسي
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 پژوهش روش 
است که با استفاده از  يفيقات توصياز نظر نحوه اجرا از جمله تحقپژوهش  نيا

 يتلق يقات کاربرديف تحقيز در ردياجرا شده است واز نظر هدف ن يروش همبستگ
  .شود مي

  
  يجامعه آمار

ت، يريشـامل اسـتادان مـد    يقلمـرو مـورد مطالعـه و جامعـه آمـار     پژوهش  نيدر ا
بـوده   ين کارشناسـان مطالعـات و مسـائل شـهروند    يو همچن يو فرهنگ يشناس امعهج

  . است
 

  نمونه و حجم نمونه
ت به نا مشخص بودن تعداد افراد جامعه ،از فرمول ين حجم نمونه و با عناييتع يبرا

  :استفاده شده است ١٥/٠ يحد يحد اکثر خطا و٢٥/٠انس يرو با در نظر گرفتن واريز
  

    
  
پژوهش  نفر بر آورد شد که با استفاده از ابزار ٤٣ساس حجم نمونه بالغ بر ن ايبر ا

 .ديع گرديشده، توز يان صاحبنظران شناسائيپرسشنامه در م ٤٥ پرسشنامه تعداد يعني
ان پس از يپرسشنامه مسترد شد که از آن م ٣٨ ارائه شده تعدادها  از تعداد پرسشنامه
  .افتيسشنامه حکم نمونه قابل مطالعه را پر ٣٤ناقص تعداد هاي  حذف پرسشنامه

 
  ها داده يابزار گرد آور

ورد آق بريآن از طر يائياز سه دسته پرسش استفاده شدکه پاها  داده يگرد آور يبرا
شده  ٨٣٣/٠و  ٠/ ٨٩١، ٨٨٧/٠بيزان آن به ترتيشد که م يريگ کرونباخ اندازه يآلفا

با  ياستفاده شد ول از پرسشنامه استاندارد نکهيز عالوه بر اياست و در رابطه با اعتبار ن
  .ن پرسشنامه لحاظ شدين حال نظرات صاحب نظران موضوع اخذ و درتدويا
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  ها ل دادهيه و تحليتجز
استفاده شده و در مرحله استنباط از  يع فراوانياز جداول توزها  افتهيف يتوص يبرا
ناگفته نماند که . شده است يريگ بهره دمنيز فريو آنالاي  و دو جمله مربع کاهاي  آزمون
ها  ريمتغ يت بخشيو اولو يبند و رتبه ين برتريکشف رابطه و همچن يفقط براها  ليتحل

  .دينما ديياانجام شده را تهاي  فيبرآمده از توصهاي  ليتا تحل انجام شده است
  
  ف نمونهيتوص

دان و درصد اعضاي مورد مطالعه را مر ٧٦نشان داده است كه حدود ها  بررسي
درصد را  ٨٧درصد افراد را مجردها و  ١٣حدود . درصد را زنان تشكيل داده است٢٤

. ميزان تحصيالت اين افراد بين ليسانس تا دکتري قرار دارد. اند تشکيل دادهها  متاهل
درصد  ٢٦حدود . باشند مي درصد ،داراي سطح تحصيالت دکتري ٥٩بيشترين اعضاء با 

. درصد ديگر ليسانس هستند ١٥وق ليسانس و حدود ديگر داراي مدرك تحصيلي ف
سال  ٤٠تا  ٣١نان بين آدرصد  ٣٢سال سن دارند و  ٣٠تا  ٢٠درصد افراد بين  ٦حدود 

 ٣٣سال سال، حدود  ٥درصد زير  ٧حدود . سال سن دارند ٤٠درصد بيش از  ٦٢و 
 ٢٥ز درصد بيش ا ٢٣سال و  ٢٥تا  ١٦درصد بين  ٣٧سال، حدود  ١٥ تا ٦درصد بين 

 .سال سابقه کار دارند
 

  پژوهشتوصيف متغيرهاي 
مصنوعات ر يبررسي نقش و تاثپژوهش  ن ذکر شده هدفيش از ايهمان گونه که پ

و مفروضات اساسي بر اخالق شهروندي است که  فرهنگي ، ارزشهايفرهنگيهاي  و نماد
پژوهش  راينبناب. باشد مي منافع فردي واي  مشتمل بر تعهدات اجتماعي، تعهدات حرفه

داراي يک متغير اصلي با سه متغير فرعي است که هر يك از متغيرهاي فرعي با 
با توجه به اينکه تعداد سوال هر يک از . استفاده از پنج سوال سنجش شده است

از پژوهش  خام گردآوري شده به متغيرهايهاي  متغيرها برابر است، براي تبديل داده
بنابراين با توجه به . يک از متغيرها استفاده شده است مربوط به هرهاي  انباشتن پاسخ

براي توصيف . هر يك از عناصر يکسان استهاي  تعداد سواالت مطرح شده، تعداد پاسخ
هاي  و شاخص )ميانه و نما(گرايش به مركز هاي  اين متغيرها از فراواني، و شاخص

نشان  ١ شماره ر جدولاستفاده شده و نتايج د) اريانس و انحراف معيوار( يپراکندگ
كه آزمون يك فرضيه اصلي و نه فرضيه فرعي پژوهش  با توجه به هدف. داده شده است
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استخراج ها  ق سواليمطرح است که از طرپژوهش  است، بنابراين تعداد ده متغير در
  .اند شده

  
  مربوط به اخالق شهرونديهاي  تحليل شاخص

 ياخالق شهروندي، که بر مبنا مربوط بههاي  به منظور بررسي و تحليل داده
. آمده است ١اين متغير در جدول شماره هاي  سواالت است شاخصهاي  مجموع پاسخ

پاسخ تشکيل شده است که با  ١٥٣٠همانگونه در جدول مشخص است اين متغير از 
بيانگر ها  اين شاخص. باشد يم داراي ميانه و نما ٧٦٩/٠و انحراف معيار  ٩٩٣/٢ميانگين 
، ارزشها و مفروضات در فرهنگيهاي  نمادتاثير پذيري اخالق شهروندي از  که اين است

  .حد باالي متوسط است
  

  هاي مربوط به اخالق شهروندي تحليل شاخص: ١جدول
واريانسانحراف معيار تعدا د نما  ميانهميانگين تعداد متغير

 ٥٩٣/٠ ٧٦٩٧٤/٠ ٩٩٣٥/٢٠٠٠٠/٣٠٠/٣ ١٥٣٠ اخالق شهروندي

  
  تحقيق يرضيه اصلآزمون ف

 وجـود  معنـاداري  رابطـه  شهروندي اخالق توسعه و فرهنگي مهندسي بين: فرضيه اصلي

  .دارد
براي بررسي اين فرضيه با توجه مقياس اندازه گيـري از آزمـون مربـع کـا و آزمـون      

صفر و مخـالف  هاي  براي آزمون مربع کا فرضيه. استفاده شده استاي  نسبت يا دوجمله
  :ح شده استبه صورت زير طر

  .فراوانی مورد انتظار برابر است فراوانی مشاهده شده با: فرضيه صفر 
  .ستيفراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار برابر ن: فرضيه مخالف 

  
درجه با با توجه به اينكه آماره محاسبه شده مجذور كاي بزرگتر از مقدار بحراني 

 است، بنابراين ٠١/٠و  ٠٥/٠تر از و سطح خطاي محاسبه شده کوچک است ٣آزادي 
درصد اطمينان در ناحيه بحراني قرار  ٩٩و  ٩٥آزمون در هر دو سطح اي  تابع نمونه

 پذيرفتهگرفته است، در نتيجه فرضيه صفر رد و فرضيه مخالف به عنوان فرضيه درست 
 نتيجه بيانگر اين است كه فراواني مشاهده شده با فراواني مورد انتظار. شده است
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. در دامنه راست مقياس اندازه گيري واقع شده استها  پاسخ مطابقت ندارد و بيشتر
  : توان پذيرفت كه مي بنابراين

  .»دارد وجود داري معنا رابطه وندي شهر اخالق توسعه و فرهنگي مهندسي بين«
بين به بيان ديگر . نيز بررسي شده استاي  همچنين اين آزمون با تكنيك دوجمله

مقايسه »کم و خيلي كم« و »زياد و خيلي زياد« هاي پاسخمشاهده شده هاي  نسبت
 »خيلي كم تا کم« هاي براي اين منظور نسبت آزمون براي هر دسته از پاسخ. است شده

مشاهده شده هاي  درصد لحاظ شده و با نسبت ٥٠»زياد و خيلي زياد« هاي و پاسخ
مربوط به ها  درصد پاسخ ٢٦نتيجه آزمون نشان داده است كه . مقايسه شده است

زياد و « هاي مربوط به گزينهها  درصد پاسخ ٧٤و  »خيلي كم و کم« هايهاي  گزينه
اين . است ٠١/٠و  ٠٥/٠است و سطح معناداري محاسبه شده كوچكتر از  »خيلي زياد

زياد و خيلي « هاي به گزينهها  نتايج بيانگر اين است كه به صورت معنادار بيشتر پاسخ
توان پذيرفت كه در قلمرو مورد مطالعه،  مي در نتيجه. ختصاص يافته استا »زياد

 معنا رابطه وندي شهر اخالق توسعه و فرهنگي مهندسي بين« :مبني برپژوهش  فرضيه

  . تائيد شده است »دارد وجود داري
و نتيجه آزمون دو  ٢در جدول شمارهآزمون مجذور كاي يك متغيري نتايج 

  .نمايش داده شده است ٣ه در جدول شماراي  جمله
  

  وندي شهر اخالق توسعه و فرهنگي ررسي رابطه بين مهندسيبآزمون مربع کا براي : ٢جدول 

  نتيجه آزمون  محاسبه شدههاي  شاخص

  گزينه
فراواني مشاهده

  شده
فراواني مورد 

  انتظار
تفاوت دو 
  فراواني

  آماره مربع کا
درجه 
  آزادي

سطح خطا

    ‐٥/٣٥٢ ٥/٣٨٢ ٣٠  خيلي کم
 ٠٠٠/٠ ٣ ٩٩٧/٦١٥ ‐ ٥/١٤ ٥/٣٨٢ ٣٦٨  کم
    ٥/٣٣١ ٥/٣٨٢ ٧١٤  زياد

    ٥/٣٥ ٥/٣٨٢ ٤١٨  خيلي زياد
        

  
  جينتا يبحث و جمع بند
تعهـدات  هاي  شاخص در حوزه اخالقپژوهش،   ينکه در مطالعات نظريبا توجه به ا

 يتعـامالت شـهروند   مد نظر قرار داشته و در يو منافع فرداي  ، تعهدات حرفهياجتماع

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  نقش مهندسي فرهنگي در توسعه اخالق شهروندي 

85 

 

  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

ر ين تـآث يشـتر يدهـد کـه ب   مـي  نشانپژوهش  اند، نتاج برگرفته از د قرار داشتهيکامورد ت
  . باشد ي مياز فرهنگ در حوزه اخالق، در بخش تعهدات اجتماع يريپذ

ت دوم قرار گرفته و يدر اولو يمنافع فرد پژوهش، ج به دست آمده از يدر نتا
اند  دهيمطرح گرد يه بعنوان شاخص منافع فردمد نظر که در پرسشنامهاي  شاخص
باشد که در مطالعات و  مي مد نظر صاحب نظران يمنافع فردهاي  از مولفه يبخش

ده يهم مطرح گردي پژوهش به آنها اشاره شده و در بحث نظر ياجتماع هاي پژوهش
ي بوم يمتناسب با فرهنگ شهروند يفردهاي  شاخص يت بنديو اولو يلذا بررس .است
  .رديمورد توجه قرار گ يو توسعه اخالق شهروند يتواند در بحث مهندس فرهنگ يم

  
 پژوهش براي فرضيه اصلياي  نتايج آزمون دو جمله: ٣ جدول

 گروه  
  تعداد
همشاهد

  درصد
مشاهده شده

  درصد
مورد آزمون

 نتيجهسطح خطا

نقش مهنذسي 
فرهنگي بر اخالق
 شهروندي

خيلي كم و 
 کم

٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٢٦/٠ ٣٩٨ 
بصورت معنادار 
نسبت مشاهده 

زياد و « شده
“ خيلي زياد

از کم و بيشتر

زياد و خيلي 
 زياد

٧٤/٠ ١١٣٢   

  
هاي  گونه که از شاخص هماناي  تعهدات حرفههاي  ت با توجه به شاخصيدر نها
ر يبعنوان زاي  در ارتباط با تعهدات حرفه ياخالق شهروند، باشد مي ز مشخصيمرتبط ن
 دارد مطرح) يشهروند( يتنگاتنگ با حوزه اصل يکه ارتباط و بستگاي  مجموعه

ت آخر قرار يآن را در اولو يريثر پذاج آزمون بر آمده و تيز از نتايلذا اين امر ن، باشد مي
  .ده استيان گردير آن نيز طبق آزمون بيداده است ضمن آنکه تآث

ق از فرهنـگ طبـق نظـر پاسـخ     اخـال هـاي   شاخص يرير پذيثات ينهائيدر جمع بند
د قرار گرفته است لـذا ارتبـاط فرهنـگ بـا اخـالق را معنـا دارو بـه        يکادهندگان مورد ت

 يمل تلقـ اتوان قابل ت مي را يفرهنگ يق مهندسياز طر يتوسعه اخالق شهروند يعبارت
پـژوهش   هاي افتهي عالوه برآن،. باشد مي يشترياز به مطالعات بير نين مسينمود كه در ا

د مجدد قرار گرفته است که نشان يياز مورد تيل نيتحلاي  ند شبکهيک فرآيق تکنياز طر
ر يـ بـه هـدف و متغ   يابيدسـت  ير بـرا يـ ن متغيتراثر گذارها  داده است مصنوعات و نماد

  . ن استير تريز اثر پذين يتعهدات اجتماع
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  منابع و ماخذ
. چاپ اول .ايران ي درسياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگ .١٣٧٩. اجاللي، پرويز )١

  آن انتشارات: تهران
 دانشگاه : تهران. سازماني شهروندي رفتار .١٣٨٦. اريابوالقاسم س و ، حسنياسالم )٢

  .قم پرديس ،تهران
 . سوء تفاهم هايي در مقوله فرهنگ و تحقيقات فرهنگي .١٣٨٠. آشتياني، منوچهر )٣

  .پگاه حوزه نشريه
: تهران .هاي فرهنگ کشور ني و مفروضتدوين مبا. ۱۳۸۵. ايران نژاد، عليرضا )۴

  .دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي
خالصه  .مهندسي فرهنگي از نظر تا عمل در جامعه ايران .۱۳۸۵. بنيانيان، حسن )٥

 ۱۳۸۵مهندسي فرهنگي،  مقاالت نخستين همايش ملي
  .توحيدي فاطمه ترجمه .سياست فرهنگي در قرن بيست و يكم. ديويد، لوسلي )٦
بررسي تاثير تعاملي فرهنـگ سـنتي    .كمال آباديجواد  و اميري، سيدرضاصالحي  )٧

  .در توسعه فرهنگي ونقش مديريت درآن
  .سايت .ابن خلدون و اخالق شهرنشيني. ١٣٨٦. عليمرداني، مسعود )٨
 اعتمادملي ،اخالق شهروندي، درك رفتار دموكراتيك. ١٣٨٦. غفار، پارسا )٩
   .شهروندي شدن فرهنگي و فرهنگي شهروندي .١٣٨٦. نعمت فاضلي، )١٠
درآمدي بر تفكر مهندسي، تفكر فرهنگي، مهندسي  .۱۳۸۶ .بوزنجاني، برزو فرهي )١١

  .عالي انقالب فرهنگي شورايدبيرخانه  . فرهنگ و مهندسي فرهنگي كشور
 راهي براي گذار به مـردم سـاالري  : تقويت اخالق شهروندي .١٣٨٦. فکوهي، ناصر )١٢

  .www.fakouhi.comسايت .مشارکتي
. پژوهـي  ارائه الگوي مهندسي فرهنـگ بـا رويکردآينـده   . ١٣٨٧ .قيومي، عباسعلي )١٣

  .وتحقيقات واحد علوم، دانشگاه آزاد اسالمي :تهران
. معرفي الگوهاي مهندسـي فرهنـگ در سـطح سـازمان     .١٣٨٧. قيومي، عباسعلي )١٤

  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات :تهران
فرهنـگ و نقـش آن در توسـعه    . ١٣٨٧کاوسي اسماعيل و مظاهري،محمد مهدي )١٥

  .مرکز تحقيقات استراتژيک :تهران. خالقيت و نوآوري
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ارايه مدل تدوين اسـتراتژي  . ١٣٨٥. هدايتيسيد هاشم و  نگاميرهوش، نظرپوري )١٦
پژوهش مـديريت و   و آموزش موسسه عالي: تهران. مورد ايران –مبتني برفرهنگ 

  .برنامه ريزي
بنيـاد دکتـر فريبـرز     .مسيرتغييرات فرهنگي در ايران .١٣٨٦. هدايتي، سيد هاشم )١٧

  .بقايي
مـورد   –ارايه مدل تدوين استراتژي مبتني برفرهنگ  .١٣٨٥. هدايتي، سيد هاشم )١٨

موسسه عالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي،       .يرساله دکتر .ايران
  .تهران

19) http://urbanmanagement.blogspot.com 
20) http://www.hawzah.net 
21) http://www.bashgah.net  
22) http://www.imi.ir/tadbir 
23) http://www.qudsdaily.com 
24) http://www.imi.ir 
25) http://www.ebtekarnews.com 
26) http://en.wikipedia.org 
27) http://noorportal.net 
28) http://www.tahour.net 
29) http://www.hawzah.net  
30) http://noorportal.net 
31) www.porsojoo.com 
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