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  1391چهارم ـ پاییز سال دوم ـ شمارة 

  111- 142صص 
  
فرهنگی شهري بر اساس رویکردهاي  ۀتوسع سنجشمدل  ۀطراحی و ارائ 

  )موردي شهر اصفهان ۀمطالع( سازي فرهنگیتفکر هوشمند و ظرفیت
  

  1علی عطافردکتر 
  2سعید آقاسی

  چکیده
زمینه و اي که شود به گونهیفرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب م ۀتوسع
فرهنگـی هـم علـت توسـعه و هـم       ۀتوسـع . سازدمناسب را براي توسعه فراهم می بستر

  .فرهنگی، کمال انسانیت است ۀترین هدف در توسعمعلول آن بوده و محوري
، موضـوع فرهنـگ و   هانگیزترین مباحث بویژه در جوامع در حـال توسـع  امروزه یکی از بحث

شهري بوده و در چنین فضایی، توسعه به عنوان فراینـدي چنـد بعـدي، تـالش بـراي       ۀتوسع
ـ    تلقی شده بهبود زندگی مادي و معنوي انسانی بنیـان زنـدگی فکـري و     ۀو فرهنـگ بـه منزل

هـاي انسـان را   ارتباط متقابل این دو، امکـان رشـد توانـایی   . شودمعرفتی جامعه محسوب می
فرهنگـی،   ۀهـا و رویکردهـاي مختلـف توسـع    ضمن تبیین نظریهدر این مقاله . آوردفراهم می

دو رویکرد  ۀبر اساس آمیخت ومیبررسی شده و نهایتاً مدل ببه تفصیل فرهنگی شهري  ۀتوسع
  .گرددفرهنگی شهري ارائه می ۀسازي فرهنگی براي توسعتفکر هوشمند و ظرفیت

فرهنگی شهري، حقوق فرهنگـی، مشـارکت    ۀفرهنگی، توسع ۀتوسعه، توسع :واژگان کلیدي
  .سازي فرهنگی، کارآفرینی فرهنگیفرهنگی، ظرفیت ۀرمایفرهنگی، مسئولیت فرهنگی، س

                                       
   attafar@yahoo.com  دانشیار دانشگاه اصفهان - 1
علـوم و تحقیقـات اصـفهان    دانشگاه آزاد اسـالمی ـ واحـد    ه ریزي فرهنگیدانشجوي دکتري مدیریت و برنام -2

  Sae_Aghasi@yahoo.com   
  11/4/91: تاریخ پذیرش   28/1/91: تاریخ وصول
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  مقدمه 

از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، توسعه به عنوان یکی از مهمتـرین مسـائل در   
پایان قرن  ۀریزي کشوري مطرح بوده به نحوي که در دهمحافل دانشگاهی و برنامه

اگرچـه  . انـد پرداختـه  بـاره بیستم، اغلب کشورها به بازنگري وضعیت خود در این 
دیـدگاه   فرهنگ از دیرباز در جهان سابقه داشـته ولـی بررسـی آن بـا     ةبحث دربار

شده و اولـین بـار در یونسـکو بحـث فرهنـگ و       هاي اخیر شروعفرهنگی در دهه
  .توسعه مطرح شد

فرهنگی و سیاسـت   ۀهاي توسعاروپایی مفاهیم و واژهدر کشورهاي  1970 ۀدر ده
ریـزي  ، مفهـوم برنامـه  »ونیز«فرهنگی مصطلح گردید و بعد از کنفرانس یونسکو در 

هاي فرهنگی را و بی توجهی به مؤلفه گردیدهفرهنگی مطرح  ۀفرهنگی براي توسع
زیــاري، (.شکســت توســعه و فراینــد توســعه را تحــول فرهنگــی قلمــداد کردنــد 

91:1379(  
شـهرها از یـک طـرف، امکـان تجمـع افـراد،       شهرنشینی بخصوص در کالن ۀتوسع

سازد و در عین حـال موجـب گسسـتگی و    را فراهم میفرصتها کاالها، خدمات و 
-وهـشی ،هاي موجود شده و تأثیر شایانی بر عاداتها و شبکهتضعیف مکانها، سنت

: 1386،زگیـد (. هاي رفتاري، الگوهاي اندیشه و احساس بـر جـاي گذاشـته اسـت    
128(  

رویکـرد اول شـهرها را   . شهري دو رویکرد وجـود دارد  ۀهاي اخیر توسعدر نظریه
 .است 2پویایی و خالقیت فرهنگی ۀداند که سرچشممی 1»فضیلت مدنی«نمودي از 

اقتصادي و فرهنگی فـراهم   ۀعدر این رویکرد، شهرها بیشترین فرصت را براي توس
. دهنـد بخش به دسـت مـی  آورده و ابزارهاي الزم را براي زندگی آسوده و رضایت
بینند که آکنده از جمـاعتی  رویکرد دوم شهرها را آتش سوزان و کانون پردودي می

                                       
1 _Civil Virtue 
2 -Cultural creativity 
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همگی  ضمن وجود تعارضات فرهنگی، پرخاشگر و بی اعتماد به یکدیگر است که

  )231: 1996، بورجا(. اندغرق در جنایت و خشونت و فساد و تباهی
شته با رشد قابـل تـوجهی همـراه    هاي گذشهرنشینی در ایران در طول دهههرچند 

بخشـی از ایـن   . نبـوده اسـت  بـه دور  اما از مشکالت و پیامـدهاي منفـی نیـز     بوده
همـراه  . سـت مشکالت حاصل عدم توجه کافی به بعد فرهنگـی زنـدگی شـهري ا   

نمودن توسعه، فرهنگ و شهر از موضوعات پیچیـده و در عـین حـال قابـل تأمـل      
  .است

قـالب اسـالمی،   ه در کشور ما بویژه پس از انعنقش فرهنگ و تحوالت آن در توس
و در تعامل براي رسیدن به این هدف، توجه به عوامل مؤثر و اهمیت بیشتري یافته 

  .برخوردار استاي گی شهري از جایگاه ویژهفرهن ۀموانع موجود بر سر راه توسع
فرهنگی و شهرنشـینی سـؤال اصـلی     ۀتوسع ۀچگونگی همراهی و ترکیب سه مؤلف

ر گـرفتن دیـدگاه مطـرح شـده در     ـبـا در نظـ  این مقالـه   ناؤلفـه بوده و مـاین مقال
در قالـب یـک    باالگویی به سؤال پاسخ هاي با رویکردهاي متفاوت، در صددنظریه

  .باشندمدل مفهومی قابل اجرا می
  توسعه                     توسعه

  فرهنگ      ؟          شهر                
  

فرایند ارتقا و اعتالي مادي و معنوي جامعه در راسـتاي اهـداف و مقاصـد     ،توسعه
انسـانها فـراهم    ۀـی همه جانبـ ـاي مناسب را براي تعالـهت که زمینهـوب اسـمطل
  )53: 1390راد،(. سازدمی

  :مهم نهفته است ۀچند نکت باالدر تعریف 
 ۀاي کـه بـه مرحلـ   بنابراین جامعه عه یک فرایند مستمر و همیشگی استتوس) الف

  .نهایی توسعه رسیده باشد وجود خارجی ندارد
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بعـدي اسـت و بایـد تمـامی ابعـاد حیـات انسـان را         توسعه یک جریان چنـد ) ب

  .گیرددربر
 ،بهبود زندگی مـادي و معنـوي انسـان اسـت     برايتوسعه ابزاري  ی کهاز آنجای )ج

  .محور توسعه است ،انسان بنابراین
آل چیسـت و انسـان متعـالی کیسـت؟ یـک سـؤال       مطلوب و ایـده  ۀاینکه جامع) د

توسـعه   اوالً :شمار و متنوع، بنابراینهمیشگی به قدمت انسان است با جوابهاي بی
توان قوانین عـام و  نمی ثانیاًو  همراه است یبوده و با قضاوت ارزش نسبیمفهومی 

توان از معیارها و مالکهاي زمانی می ۀکلی براي توسعه تدوین کرد بلکه در هر بره
  .عام توسعه سخن گفت

صـه بـا   طور خاله یافتگی نظریات متعددي وجود دارد که بدر باب توسعه و توسعه
  :شوندسه عنوان طبقه بندي می

  راهبرد تکاملی در برابر راهبرد انقالبی *
  گرا   گرا در برابر راهبرد درونراهبرد برون*
  نگرنگر در برابر راهبرد کلیراهبرد جزئی*

در  ،گیر بودن یـا نبـودن توسـعه اسـت    بندي اول صحبت از متناوب و همهدر دسته
یافته بـراي کشـورهاي در   بندي دوم الگو قرار دادن یا ندادن کشورهاي توسعهدسته

رح ـه مطـ ـد عامـل توسعـ  ـز بر یک یا چنـ ـتمرکسوم بندي حال توسعه و در دسته
  .شودمی

توان توسعه را فرایندي دانست که می ،نظر از رویکرد نظري به مفهوم توسعهصرف
در نمودار زیر عوامـل درونـی و برونـی     .اي از عوامل در آن دخیل هستندمجموعه

  .توسعه نمایش داده شده است
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  عوامل بدون سیستمی

  

  ساخت جامعه                    فرد  
  

  نگرش سیستمی به عوامل توسعه -1شکل شماره 
شـود عوامـل فرهنگـی و نظـام فرهنگـی از جملـه       همانگونه که در شکل دیده می

  فرهنگی ۀسازمو درون برونترین عوامل اصلی
العلل دانستن آن نیست امـا از  معناي علتبررسی نقش فرهنگ در فرایند توسعه به 

توان به ن حیات بشري گسترده شده میؤهاي فرهنگ در تمامی شوکه رگه ییآنجا
  .جرأت اذعان کرد که فرهنگ یکی از عوامل اصلی در فرایند توسعه است

گونـاگون فرهنـگ جامعـه    ن ؤشوتوان فرایند ارتقا و اعتالي را می 1فرهنگی ۀتوسع
مناسـب را بـراي    ۀاهداف و مقاصد مطلوب تعریف کرد که بستر و زمیندر راستاي 

  .سازدها فراهم میرشد و تعالی انسان
ها، ارزش ها، آداب و گوناگون فرهنگ، نگرشن ؤشومنظور از  اوالًدر این تعریف 

فرهنگـی یـک جریـان دائمـی و      ۀتوسـع ثانیـاً   ،قـوانین و ایدئولوژیهاسـت   ،رسوم
، حد نهـایی معـین کـرد   یک ان براي آن در جوامع انسانی توهمیشگی است که نمی

شود بـه نحـوي   فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می ۀتوسع ثالثاً

                                       
1 -Cultural Development 

  اقتصادي، سیاسی، ،عوامل فرهنگی

 محیطیزیستآورانه و اجتماعی، فن  

 نظام فرهنگی    

 نظام شخصیتی

 نظام اقتصادي    

 نظام اجتماعی    

 نظام سیاسی    

 نظام مدیریتی    
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توسعه فرهنگی هـم  رابعاً سازد و که زمینه و بستر مناسب را براي توسعه فراهم می

  .علت توسعه و هم معلول آن است
هـاي  لی فرهنـگ در تمـامی جنبـه   وفرهنگی یک بعد از فرایند توسعه است  ۀتوسع

  . زندگی انسان به طور آشکار و نهان حضور دارد
  .دهدنظام فرهنگی در فرایند توسعه را نشان می ۀنقش برجست 2 ةشکل شمار

       
    

  
  

   
  
   
   

  
  

  نقش نظام فرهنگی در فرایند توسعه :2 ةشکل شمار
  )69 :فرهنگ ۀشناسی توسعراد، جامعه :منبع(

  .توان دو حالت را در نظر گرفتدر فرایند توسعه میدر ارتباط با جایگاه فرهنگ 
و فرهنگ نیز در مفهوم عـام یعنـی   ) مادي و معنوي(اگر توسعه در مفهوم جامع -1

هـا و آداب و  ابـزار و فنـون و نگـرش   (ادي و معنوي ماي از دستاوردهاي مجموعه
 یمورد نظر باشد در این صورت توسعه و فرهنگ مفاهیم مشترك و متداخل) رسوم
 ۀتوسعه مترادف با توسـع  پسگیرند که تمام شئون زندگی انسان را دربر می هستند

  .فرهنگی است
اگر توسعه در مفهوم جامع ولی فرهنگ در بعد معنوي مورد نظر باشـد در ایـن    -2

 فرهنگ اقتصادي

 فرهنگی مادي

 نظام فرهنگی

 فرهنگ معنوي

 نظام شخصیتی

 فرهنگ اجتماعی

 فرهنگ سیاسی

 فرهنگ دینی

 نظام اقتصادي

 نظام اجتماعی

 نظام سیاسی

 نظام دینی
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تعـاملی بـا بعـد     ۀفرهنگی یک بعد از فرایند توسعه است کـه رابطـ   ۀصورت توسع

  .مادي دارد ۀدیگر توسعه یعنی توسع
  :گیري کرد کهتوان نتیجهمی باالبا درنظر گرفتن مفروضات 

توسعه فرهنگی در ابعاد دینـی،   با فرهنگ اقتصادي بخشی از فرهنگ است بنابراین
یابد یعنی توسعه فرهنگـی  اجتماعی و سیاسی، بعد اقتصادي فرهنگ نیز توسعه می

در عـین حـال،   . پـذیرد تأثیر میمنجر به توسعه اقتصادي شده و به نوبه خود از آن 
فناوري در توسعه سیستماتیک یک فرهنـگ، بخصـوص در سـاختارهاي سیاسـی،     

  .نمایداي را ایفا میاجتماعی و اقتصادي آن فرهنگ نقش عمده
جایگاه فرهنگ در فرایند توسعه نظریات متعددي وجود دارد که تحـت سـه    بارةدر

  )25: 1994 ،یونسکو(: گیرندعنوان قرار می
  زادرون ۀرویکرد توسع) جخودمحور  ۀرویکرد توسع) ب  رویکرد تراوشگري) الف

داننـد  پذیري مـی در رویکرد تراوشگري، توسعه را حاصل تراوش و فراگرد فرهنگ
مانده از طریق تراوش عناصر و خصوصیات توسعه توسعه کشورهاي عقب بنابراین

مانـده  شرطی کـه کشـورهاي عقـب   به شود پذیر مییافته امکاناي توسعهاز کشوره
بخواهند و بتوانند عناصر فرهنگـی موافـق توسـعه را جزئـی از فرهنگـی خـویش       

  )155: 1388 نراقی،(. ساخته و نهادینه نمایند
منجر به بی هـویتی   اوالًتراوشگري فرهنگی  :این دیدگاه وجود دارد دو نقد مهم بر

منظور از آنومی ایجـاد شـکاف    .گرددمی 2منجر به آنومی فرهنگیثانیاً و  1فرهنگی
  .میان سنت و تجدد و همچنین شکاف میان نسلها و طبقات جامعه است

گیرد کـه همـه چیـز از نـو     زمانی صورت می ۀخودمحور، توسع ۀعدر رویکرد توس
و بـا حفـظ هویـت    » بازگشـت بـه خویشـتن    «باید بر اساس اصل  آغاز شود یعنی

  .دکرفرهنگی حرکت  ۀبراي توسعفرهنگی و طرد تجارب جوامع پیشرفته 

                                       
1 -Unique Cultural identity 
2 -Cultural anomie 
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 دیگـر نقد وارد بر این رویکرد به عدم توجـه بـه موقعیـت زمـان و تجـارب مفیـد       

  .شودکشورها مربوط می
اي بوده و تحـت  جایگاه ویژه ،زا جایگاه فرهنگ در توسعهدرون ۀدر رویکرد توسع

یـت  بر مبناي حفظ هو 1خودباوري فرهنگی-1 :گیردسه عنوان مورد بحث قرار می
بر مبنـاي شـناخت نقـاط قـوت و نقـاط ضـعف و        2فرهنگی الیشپا -2فرهنگی  

  ر فرهنگهاگیدارتباط آگاهانه با  -3ها و تهدیدات فرهنگ بومی فرصت
  باورهاي فرهنگی الزم براي توسعه

ایـن  مهمتـرین  کـه  طلبـد  هاي فرهنگی خاص خـود را مـی  توسعه، باورها و ارزش
   :فهرست کردتوان به صورت زیر باورها را می

  باور به اصل تغییر و دگرگونی در جامعه و هستی -
 ۀعلمی به این معنا که ساختار فکري جامعـه وارد مرحلـ   ۀباور به ضرورت توسع -

  .محاسبات عقالنی شود
انسان در تسلط او بر طبیعت و نیز توانـایی   ةالعادباور به استعداد و توانایی خارق -

  .وي بر اصالح امور اجتماعی و فرهنگی جامعه
  باور و نگرش مثبت به زندگی -
  ریزي بلندمدت براي آیندهبرنامه -
  باور به قدرت کار و فعالیت بشري در زندگی -
  توجه به نقش زنان در توسعه -
  هاباور به برابري انسان -
  )حاکمیت زبان منطق به جاي زبان زور(دموکراسی اعتقاد به  -
  ها در سرنوشت خویشاعتقاد به آزادي معقول و مشارکت سیاسی توده -
  .پرورش انتقادپذیري در جامعه -

                                       
1 -Cultural Self Belife 
2 -Cultural refinement 
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  فرهنگی شهري ۀتوسع

فرهنگی نیز به طیف وسـیعی   ۀبا توجه به فراگیر بودن مفهوم فرهنگ، مفهوم توسع
ــواع قلمروهــاي شــا  ــهخهاز کردارهــا و ان ــرتبط شــده و هــاي علمــی و حرف اي م

ون اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي پیـدا     ـهاي گوناگوزهـکارکردهاي فراوانی در ح
فرهنگـی   ۀسیاسـتگذاري بـراي توسـع   . استـهـ حوزهاین شهر نیز یکی از . کندمی

شهري فرایندي به هم پیوسته از نظریه تا عمل اسـت و از ایـن رو در ایـن فراینـد     
  .میان کردارهاي فرهنگی و مادي تمایزي صد در صد قائل شدتوان نمی

 مـرتبط  در بررسی عناصر فرهنگی یک شهر، بازشناسـی طیـف وسـیعی از عناصـر    
از جمله میراث فرهنگـی شـهر، نهادهـا، الگوهـاي سـنتی رفتـار        ؛یابدضرورت می
 ۀزمینـ در  .کندعناصري که شهر را به ارگانیسم زنده و پویا مبدل می ۀانسانی و کلی

ورد بررسـی قـرار   ـمـ  در ادامـه  ر چند رویکرد وجود دارد کهـفرهنگی شه ۀـتوسع
  :گیردمی

  )ابزار انسجام ۀفرهنگ به مثاب(فرهنگی یونسکو  ۀرویکرد توسع) الف
فرهنگی یک مفهوم تازه و یا محدود به یونسـکو نیسـت امـا     ۀهرچند مفهوم توسع

یونسکو ترقی  1989-1997سالهاي  ۀروشن است که جایگاه این اصطالح با اعالمی
ها عبارت بودنـد  اهداف کلیدي این اعالمیه .یافته و ضمانت اجرایی پیدا کرده است

  :از
  گذاري بر بعد فرهنگی توسعهصحه -
  مشارکت در زندگی فرهنگی ۀوسعت یافتن دامن -
  )97: 1998 ،تروتر(المللی ارتقاي همکاري فرهنگی بین -

میالدي  1990 ۀریزي فرهنگی شهر، اساساً از اواخر دهبرنامهاین رویکرد در قلمرو 
عنوان یک رویکرد تازه مطرح شده است که بـر دسـتیابی بـه یـک بیـان بسـیار       ه ب

 يمنسجم هنر و فرهنگ و نیز منابع فرهنگی براي احیاسازي شهرها و زندگی شهر
  .تأکید دارد

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  120

 
فرهنگی منابع و » زندگی ةیک شیو« ۀفرهنگ به مثاب ،شناسیبر اساس تعریف مردم

رسـانند را از  مـی  کمـک » ساختن یک فضا«هایی که به در این رویکرد تمامی جنبه
میـراث فرهنگـی،    ،اـهـاي محسـوس یـا نامحسـوس ماننـد هنرهـ      تـکیفیـ  :لـقبی

هـا و  هاي محلی، مناسک محلی، تولیدات محلی، فرهنگ جوانـان، اقلیـت  جشنواره
هاي محلی، فضاهاي عمومی، معماري، تصاویر تواناییها و حرفه ،اجتماعات قومی

  .شودشامل می و غیره
شهرهایی که خواهان دنبال کردن این راهکار هستند باید فرهنگ را براي استفاده از 

خـود قـرار    ۀهـاي توسـع  شهري در مرکز سیاسـت  ۀیکی از ابعاد توسع ۀآن به مثاب
د که اگـر منـابع ذاتـی و چـه بسـا      ضمناً در این رویکرد این عقیده وجود دار. دهند

کـه  توانند بهتر شوند آنچنانآنها بسیج شوند تمامی مکانهاي شهري می ةکشف نشد
هر مکانی چیزي بیشتر از آن است کـه در نگـاه اول بـه نظـر     «: ردهـبیان ک 1الندري

 ، ناشناخته و یا دسـت کـم گرفتـه   آید چیزي که در زیر زمین پنهان شده، نامرئیمی
  )95: 2002 ،الندري(» .شده است

یعنی بر بخشی از شهر یا تمامی (تأکید آشکارا بر فضا و مکان  ،ویژگی این رویکرد
هاي این رویکرد با افزودن بر مسیرهاي ابراز وجود براي تمامی بخشی. است) شهر

ـ . جامعه به دنبال تقویت تکثرگرایی فرهنگی است عنـوان  ه از این رو این رویکرد ب
اي اسـتراتژیک بـراي   یکرد دموکراتیک به سیاسـت فرهنگـی و نیـز وسـیله    یک رو

  .شودشهر تلقی می ۀتوسع
  رویکرد الگوي هوشمند) ب

مطرح شده  3و توسط فلوریدا بوده نیز معروف 2»طبقه خالق« ۀاین رویکرد به نظری
 دارايبحث اصلی فلوریدا این است که کارگران ماهر با تحرك مکانی باال و  .است

کـه فرصـتهاي اسـتخدامی معـین و      شـود دانش اقتصادي به مکانهـایی جـذب مـی   
                                       

1 -Landri 
2 - Creative Class 
3 -Florida 
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اجتمـاعی   ةیـک حـوز  یعنی بـه   کنداز قبیل کیفیت زندگی را فراهم می خوشایندي
بــر روي تمــامی اشــکال خالقیــت هنــري و فرهنگــی و نیــز   درب آن مجهــز کــه

  .تکنولوژیکی و اقتصادي گشوده است
بوم یا سکونتگاهی است که در آن اشـکال چنـد   بنیان زیست ةکننداین حوزه فراهم

به عنوان مثال با حمایـت کـردن    ،یابندگیرند و پرورش میبعدي خالقیت ریشه می
از سبک زندگی و نهادهاي فرهنگی از قبیل یک تاالر موسیقی یا اجتماع هنري پویا 

. ق هسـتند آوري خالفن شود که در تجارت وبه جذب و انگیزش کسانی کمک می
  )39: 2005 ،فلوریدا(

عناصري مانند حمل و نقل عمـومی مطلـوب، مـدارس     ،اجتماعی مجهز ةاین حوز
روي و ادهـهـایی بـراي پیـ   انـهـا و مکـ  ا، پـارك ـهـ ت، دانشـگاه ـی بـا کیفیـ  ـعموم

فلوریـدا در بـه   . گیردبرمی سواري، فرهنگ و هنرها موسیقی و تئاتر را دردوچرخه
 چـالش به رد این مفاهیم را قراردادي در مو ۀفرهنگ و هنر، اندیشکارگیري مفاهیم 

بـه   طور سنتیه فرهنگ ب ةهاي عمومی در حوزکه هزینهدر واقع در حالی. کشدمی
 ها، تاالرهاي موسیقیگالري ،هافرهنگی و نهادهاي هنري مانند موزه ۀسرمای سمت

هـاي  مـورد جـذابیت   تـري را در یافتـه وي مفهـوم بسـط   ،تئاترها معطوف هستند و
  :فرهنگی شهرها معطوف است ۀتوجه وي به دو جنب و دهدفرهنگ ارائه می

شـود  هایی تعریف میکلی مطلوبیت ۀمجموع ۀکه به مثاب 1، شادابی فرهنگینخست
هـاي  آینـد از کافـه  هم می که عمدتاً پیرامون یک فرهنگ پویا در سطح خیابان گرد

هاي هنري در سـطح محلـی و تاالرهـاي    ا گالريها گرفته تکنار خیابان و رستوران
گـذاري عمـومی   طور طبیعی و خودانگیخته و بدون سیاسـت ه موسیقی که عمدتاً ب

است که وي آنها را  3و گوناگونی 2بعد فرهنگ شهري، مدارا دومین .شودایجاد می
بـر ایـن   . سنجدمی» شاخص متولد خارجی«و » شاخص زندگی بدون مزاحمت«با 

                                       
1 -Cultural Vibrancy 
2 -Tolerance 
3 -Diversity 
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همبستگی میان سطوح باالي خالقیت و نوآوري شغلی و سـطح بـاالي   اساس وي 

از نظر وي شهرهاي موفق شـهرهایی  . آورددست میه را ب» زندگی بدون مزاحمت«
هـاي زنـدگی و   هستند که داراي جوي شهري با مدارایی هسـتند کـه در آن سـبک   

هـاي  اجتماعات گوناگون با یکدیگر همزیستی دارنـد و توسـط هنـر واال و حـوزه    
ساز بـراي  امور سرنوشت ۀهاي کیفی به مثابگونه ویژگیاین. شوندهنري تقویت می

جذب عامل تولیدي مهم در یک اقتصاد ناشی از نوآوري و خالقیت در نظر گرفتـه  
  .شودمی

گیـرد  شهري در نظـر مـی   اي را میان فرهنگ، سبک زندگی و اقتصادفلوریدا، رابطه
شـود کـه از   اي در نظـر گرفتـه مـی   فضاي پیچیـده  ۀر، به مثابـآن شه ۀکه به واسط

هـاي  د گوناگون، خالقیت بالقوه، زندگی اجتمـاعی و سـلیقه  اهاي زندگی، افرسبک
  .دهدافراد خالق را پرورش می وهمسایگی شکل گرفته 

گیـرد کـه   فرهنگی شهري قرار می ۀتوسعسنتی فلوریدا در مقابل راهکارهاي  ۀنظری
خود را به روي ارزش فرهنگ در سطح خیابان بسته  انچشم متماديبراي سالهاي 

فلوریدا بر روابط میان فرهنگ، سبک زنـدگی و اقتصـادهاي شـهري تأکیـد     . بودند
  .کندمی
  رویکرد شهر خالق )ج

فرهنگـی شـهر بـر     ۀو توسـع  1»شهر خالق«فلوریدا مفهوم  ۀیکی از بسطهاي نظری
هـاي فرهنگـی   فلوریدا بر مؤلفـه  ۀاگر نظری. ها و فرهنگ شهر استاساس خالقیت

یا کارگران ماهر بـا تحـرك   » خالق ۀطبق«شهر و به منظور جذب یک  ۀبراي توسع
خود فضاي شهر بـه   رکند، رویکرد شهر خالق بمکانی باال و داراي دانش تأکید می

ایـن رویکـرد اساسـاً مبتنـی بـر      . فرهنگـی تمرکـز دارد   ۀهدف اصـلی توسـع   ۀمثاب
کنـد کـه هـر شـهر     این امر تأکید می رفرهنگی یونسکو بوده و ب ۀراهکارهاي توسع
اش، انیـایی و منابع انسـ ـت جغرافیـی، موقعیـرین عناصر تاریخـباید بر اساس بهت

                                       
1 - Creative city 
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بـر ایـن اسـاس    . هاي فرهنگی خاص خود را تدوین و اجـرا نمایـد  گذاريسیاست
کنـد تـا   مـک مـی  کند که به ما کخالقیت فرهنگی را فرایندي تعریف می 1واربانووا

  )59: 2007 ،واربانوا(. عمل بپوشانیم ۀمان را جامرؤیاهاي فرهنگی
شان مـورد توجـه هسـتند، تنـوع     شناختیهنرها براي اهمیت زیبایی«که یییعنی جا

فرهنگی پذیرفته شده و ظهور خالقیت در تمامی اشـکال آن مـورد حمایـت قـرار     
 .هاي خالقانه لذت ببرنـد از فعالیتتوانند در زندگی هر روزشان مردم می. گیردمی

ـ   یک ضرورت آموزشی نگریسته می ۀهنرها به مثاب یـک   ۀشوند و خالقیـت بـه مثاب
هنرهـا بـراي نقـش    . شـود ات در نظر گرفته مـی ـر اطالعـمهارت ارزشمند در عص

 يارزشـمند  شهر عاملو نیز روحی، ذهنی و اجتماعی  يشان در مزایاي اقتصادمهم
  )274: 2003 ،داکسبري(. آیندبه حساب می

 ۀبـه عنـوان مفهـومی تـازه در بحثهـاي توسـع      » شهر خـالق « فهومبر این اساس، م
. دهـد پردازي خود قرار میرا در کانون نظریه» انسانی ۀسرمای« ۀؤلففرهنگی شهر، م

کنـد و فرهنـگ را   تأکیـد مـی  » اجتماع ۀخالقیت توسع«در این راستا این مفهوم بر 
گیـرد کـه   درنظـر مـی   2داشتن شهري پویا، زنده و سازگارترین شاخص براي اصلی

» کـنش مشـترك  «در چنین فرهنگـی   .هاي آینده نیز پابرجا و بارور استبراي نسل
چنـین کنشـی متضـمن تـاریخ و      .دهـد هاي آن را تشکیل مییکی از مهمترین جنبه

. ، منابع و دستاوردهاي فرهنگی و هنري و فضاهاي عمـومی مشـترك اسـت   هحافظ
  .:بانوا ابعاد شهرهاي خالق را اینگونه برشمرده استوار
هوشـیاري   -3 فضـاهاي مالقـات و هنـر همگـانی     -2میراث و حافظۀ جمعی  -1

 شـهروند فرهنگـی   -5ادي ـرك اقتصـروي محـیک نی ۀفرهنگ به مثاب -4 ريـشه
  شخصی و اجتماعی جوانان ۀتوسع -7 اجتماعات شهر ۀتوسع -6
  

                                       
1 -Varbanova 
2 -Act of sharing 
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  فرهنگی ۀرویکرد مجموع) د

تـأثیرات اقتصـادي، فضـایی و شـرایط محیطـی بـر        1فرهنگی ۀدر رویکرد مجموع
و به دنبال برقـراري پیونـدي پایـدار میـان      بوده گذاري فرهنگی مورد تأکیدسیاست

همانگونـه کـه از نـام آن    . شهري اسـت  ۀهاي فرهنگی و زیرساختارهاي دامنارزش
نوع تازه و منبع جایگزینی  ۀهاي فرهنگی به مثابپیداست، در این رویکرد، مجموعه

هاي فرهنگی ترکیبی این مجموعه. شوددر نظر گرفته میشهري فرهنگی  ۀدر توسع
هاي فرهنگی، تولید، عرضه و مصرف محصوالت فرهنگـی  از کارکردها و خالقیت

گیرد کـه بـا یکـدیگر در یـک     هاي جدید را دربر میاعم از تئاتر، موسیقی و رسانه
  )522: 2004 ،موماس(. اندوع گردآوري شدهشکل فضایی بسیار متن

» بلوار فرهنگی«یا » محورفرهنگی«براي بیان منظور خود از مفاهیمی چون  2موماس
کند که از ادغام شدن انواع کارکردهاي تولیـد مصـرف کـاالي فرهنگـی     استفاده می

ـ    مجموعـه  یاز نظر وي آفرینش و غنابخشـ . شودایجاد می  ۀهـاي فرهنگـی بـه مثاب
هـایی قـرار   ري در مقابـل نگـرش  ـفرهنگ شه ۀـل براي توسعـبدیبیمنبعی تازه و 

هنرهـاي   ۀفرهنگی شهر دارند و صرفاً بر توسع ۀگیرد که نگاهی از باال به توسعمی
  .ورزندمیفرهنگی شهر تأکید  ۀواال در توسع

  سازي فرهنگیرویکرد ظرفیت) ه
هـاي  به مردم، سازمانها و انجمـن سازي فرهنگی فرایندي دائمی براي کمک ظرفیت

کارآمـد بـا تغییـرات غیـر      ۀفرهنگی براي ارتقا و تطبیق با تغییـرات مفیـد و مقابلـ   
ایـن فراینـد از طریـق مأموریـت،      يسودمند محیط فرهنگی است که نتایج و ارتقـا 

  .آیداهداف اختصاصی، متن، منابع و پایداري فراهم می
هـاي فرهنگـی و   هـاي درونـی تشـکل   عفپاسخگویی به ضـ  اوالًهدف این فرایند 

همـاهنگی بـا    برايکمک به بخش فرهنگ شهر ثانیاً تقویت پتانسیل موجود آنها و 

                                       
1 -Cultural Cluster 
2 -Mommas 
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 شود که بازخورموجب میرسیدن به این اهداف  پس. تغییرات سریع محیطی است

 ۀنفعان کـه عمـوم شـهروندان هسـتند بهتـر صـورت گرفتـه و توسـع        در سطح ذي
  .فرهنگی شهري شکل گیرد

فرهنگی شهري قابل بررسـی   ۀمهم توسع ۀجنب پنجسازي فرهنگی در نقش ظرفیت
  :است که عبارتند از

فرهنگـی شـهر    ۀرمایـسـ  ۀتوسع -2دان ـی شهرونـدین -اديـمبانی اعتق ۀتوسع -1
  وق فرهنگـی شـهروندان  ـحقـ  ۀـتوسع -4مشارکت فرهنگی شهروندان  ۀتوسع -3
  کارآفرینی فرهنگی ۀتوسع -5

  :شودصورت زیر خالصه میه سازي فرهنگی بهدف ظرفیت
هاي درونی سازمانهاي فرهنگی شهر و تقویت پتانسـیل  پاسخگویی به ضعف) الف

  موجود آنها
کمک به سازمانهاي فرهنگی شهر به ایـن منظـور کـه بـه تغییـرات سـریع محـیط        ) ب

  .ها ایجاد شده واکنش مناسب نشان دهندفرهنگ دیگرفرهنگی که امواج آن از طرف 
  هاي فرهنگی در سطح شهراجراي بهتر برنامه) ج
سازمانهاي فرهنگی شهر براي مشارکت فعال در  ۀتوانمندسازي شهروندان و کلی) د

  .هاي فرهنگیاجراي برنامه
مـادي و معنـوي آنـان و     يارتقـا  بـراي سازي شهروندان براي انجـام تغییـرات   آماده) ه

  )4: 1391نمازي، (. بندي معینزمان ۀدستیابی به نتایج ملموس مدون و منطبق با برنام
  چارچوب نظري

 ۀمدل بـومی ارزیـابی توسـع    ۀبا توجه به اینکه هدف نهایی این مقاله طراحی و ارائ
سـازي  دو رویکـرد تفکـر هوشـمند و ظرفیـت     .نفرهنگی شهري بر اساس آمیخـت 

فرهنگـی شـهر    ۀشهر خالق واربانوا که مستقیماً به توسـع  ۀنظری ،باشدمیفرهنگی 
گرفته و سعی شده با توجه بـه دیـدگاه    نظر قرار مد اصلی ۀپرداخته، به عنوان نظری

تکمیل شـده و نهایتـاً مـدل مـورد نظـر طراحـی        باال ۀنظری ،سازي فرهنگیظرفیت
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  .گردد

فرهنگی تمرکـز   ۀهدف اصلی توسععنوان ه بر خود فضاي شهر ب باالرویکرد شهر 
 ،باشـد فرهنگی یونسکو می ۀاین رویکرد که اساساً مبتنی بر راهکارهاي توسع. دارد

بایـد بـر اسـاس بهتـرین عناصـر تـاریخی،        يهر شـهر  که کندبر این امر تأکید می
هاي فرهنگـی خـاص خـود را    اش سیاستگذاريموقعیت جغرافیایی و منابع انسانی

بر این اساس واربانووا، خالقیت فرهنگی را محـور قـرار داده    .یدتدوین و اجرا نما
اجتمـاع در   ۀانسانی به عنوان عامل خالقیت و توسع ۀهمچنین مفهوم سرمای. است

ترین شاخص براي داشتن شـهري پویـا،   کانون توجه قرار گرفته و فرهنگ را اصلی
  .گیردزنده و سازگار در نظر می
 ۀر خـالق بـا نظریـ   ـشهـ  ۀـد تـا نظریـ  ـاتی، تالش شـ ـبراي دستیابی به مدل عملی

  .نظر قرار گیرد صورت توأم مده سازي فرهنگی بظرفیت
تـوان گفـت کـه تمـام شـهروندان و گروههـا در تمـام        اس این دو نظریه میـبر اس

و سهیم هستند چرا که فرهنـگ بـه گسـتردگی کـل     بوده ها داراي مسئولیت عرصه
  . کنندافراد ایفاي نقش می ۀآن هم ۀشهر و جامعه بوده و در توسع

فرهنگـی شـهري اسـت بـا ایـن وجـود        ۀاز این رو مشارکت مردم اصل اول توسع
هـایی  صورت مدرن برنامهه سازمانها و مؤسساتی است که ب ةسازي آن بر عهدبستر

اي ها نقش برجسـته در میان این سازمانها شهرداري و کنندرا در این راستا دنبال می
هایی را در پیش گیرد تا مسیر اعـتالي  تواند برنامهرداري در این راستا میشه. دارند

یافتـه را دامـن   ها را در شهر فراهم ساخته و فرهنگی توسعهمادي و فرامادي انسان
: هـاي اصـلی فرهنـگ قابـل پیگیـري اسـت      این امر بیش از هر امري در زمینه. زند

هـاي  هندي از جملـه مهمتـرین عرصـ   نابع شهروو م ارزشها، هنجارها، رفتارها، فضا
  .آیندفرهنگی به حساب می ۀتوسع

فرهنگی شهر را شـامل عناصـر    ۀتوان مدل توسعبر اساس دو رویکرد ذکر شده می
  :زیر دانست
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تحول اخالق، باورهاي فرهنگی، مسئولیت فرهنگـی، حقـوق فرهنگـی، مشـارکت     

  .فرهنگی، کارآفرینی فرهنگی ۀفرهنگی، سرمای
  .نشان داده شده است 3 ةر شکل شمارفرهنگی شهر د ۀعناصر در فرایند توسعنقش این 

  
  

  شهري فرهنگی ۀمدل توسع -3 ةشکل شمار
بعـد عینـی،   . فرهنگی شهر دو محـور ذهنـی و عینـی وجـود دارد     ۀدر فرایند توسع

 ؛هاي ملموس و محسوس زندگی و فرهنگ شـهري شـامل رفتارهـا، ابزارهـا    حوزه

 باورهاي فرهنگیمدیریت فرهنگی  تحول اخالقی

 مسئولیت
فرهنگی 
 شهروندان

 توسعۀ فرهنگی شهر

 هاي فرهنگی شهروندانرجحان مؤلفه

مشارکت 
فرهنگی 
 شهروندان

مشارکت 
فرهنگی 
 شهروندان

سرمایۀ 
 فرهنگی شهر

کارآفرینی 
 فرهنگی

 سازي فرهنگی شهرظرفیت

 مدیریت فرهنگی

 هاي فرهنگی شهروندانرجحان مؤلفه

 سازي فرهنگی شهرظرفیت
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بعـد ذهنـی ابعـاد غیـر     گیـرد و  بر می فناوري و فضاي مادي و معماري شهر را در

هاي شهروندان ها و نگرشمحسوس و غیر ملموس فرهنگ شامل هنجارها، ارزش
در مدل طراحی شده عوامل متعددي بر مبناي محوریـت عینـی و   . شودرا شامل می

  .شوندذهنی در تعامل با یکدیگر قرار دارند که به شرح زیر توصیف می
هـاي مـورد نظـر در اغلـب نظریـات      یپذیري از ویژگمسئولیت: 1مسئولیت فرهنگی
 ۀمسئولیت فرهنگی شامل مدیریت فرهنگی و رفتارهاي مسئوالن. توسعه بوده است

رفتار و نگـرش مسـئوالنه از   . هاي مختلف زندگی شهري استشهروندان در حوزه
  .مورد توجه بوده است) زمان ارسطو(دیرباز 
ایـن   ،افـراد همـراه اسـت   که اساس زندگی در شهر با مسـئولیت تـک تـک    آنچنان

این عامل از بار مسئولیت دولتها در  و یابدمسئولیت در رفتارها به خوبی تجسم می
-ت به مردم عالوه بر آنکه آنها را مسـئول بـار مـی   ـتفویض مسئولی. دـکاهشهر می

  .بخشدآورد، احساس تعلق و هویت را نیز توسعه می
. شـود در خیابـان را شـامل مـی    مسئولیت شهروندي از شیوه سخن گفتن تا رفتـار 

  )99: 1388افراسیابی،(
شناسان نیز کند چنانکه جامعهشهروند فرهیخته در این زمینه احساس مسئولیت می

اند، بین یک فرد سنتی ساکن در شهر و یک شهروند با فرهنـگ شـهري   اشاره کرده
سـنتی شـهري هـیچ کـس احسـاس       ۀدر یـک جامعـ  . تفاوت بسیاري وجـود دارد 

دانـد و  کند و در حل مسائل آن دخالتی نکرده و خود را مسئول نمیت نمیمسئولی
کند در حالی که شهروند با فرهنگ کسی است کـه  همه چیز را از دولت مطالبه می

ـ   در حفـظ و   ،شـمارد خـود مـی   ۀشهر را از آن خود دانسته و در واقع شـهر را خان
ـ  ،نگهداري آن کوشاست ت و نسـبت بـه آن   خـود بـه آن وابسـته اسـ     ۀهمانند خان

. دانـد دلبستگی دارد و در تمامی مسائل مربوط به آن خود را شـریک و سـهیم مـی   
فرهنگ شهري یعنی احساس مسئولیت در شـهر یعنـی احسـاس دلبسـتگی و      پس

                                       
1 - Cultural Responsibility 
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فرهنـگ شـهري یعنـی احسـاس مسـئولیت بـراي        .وابستگی به شهر و مسـائل آن 

  )39: 1380بیک محمدي،(. سیاسی و فرهنگی شهر -مشارکت در مسائل اجتماعی
واربانو در تئوري شهر خالق خود که بر مبناي رویکرد تفکر هوشمند تدوین شده، 

به اعتقاد وي هوشیاري مـردم  . کندیاد می 1»هوشیاري شهري«از این اصل با عنوان 
ایـن شـاخص   . ترین شاخصهاي ارزیـابی شـهر اسـت   و خالقیت آنها یکی از اصلی

هاي فرهنگـی بـراي کسـب نتیجـه و     ها و فعالیته پروژهبیانگر میزان کمک افراد ب
  )125: 2007 ،واربانوا(. ارتقاي هرچه بیشتر آنهاست

  :2حقوق فرهنگی
این حقـوق هـم   . ها با حقوقی نیز همراه استزندگی اجتماعی، عالوه بر مسئولیت

توسط شهروندان ایجاد شده و هم الزم است سازماندهی مشخصی در ایـن جهـت   
این حقوق از سوي شهروندان در ارتباط با هـم و در  . و نهادینه شود صورت گرفته

حـق آمـوزش، حـق برخـورداري از     . ارتباط با دولت و سازمانها قابل بحث اسـت 
یونسکو در . فضاهاي فرهنگی و دسترسی به فرهنگ از جمله حقوق فرهنگی است

هـر شـهروند در    کند یعنی اینکهاستفاده می» حق داشتن فرهنگ«این زمینه از تعبیر 
  . جامعه از حق دسترسی به فرهنگ برخوردار باشد

البته حق دسترسی بـه فرهنـگ در جوامـع مختلـف معـانی متفـاوتی دارد مـثالً در        
سواد هستند، حق دسترسی به فرهنگ بـه  جمعیت آن بی% 85کشوري آفریقایی که 

ن جمعیـت آ % 99انگلسـتان کـه حـدود     ۀمعناي باسواد شدن است ولـی در جامعـ  
باسواد هستند، حق دسترسی به فرهنگ یعنی دسترسی به امکانات مشارکت فرد در 

این بحث در رویکـرد تفکـر هوشـمند و شـهر     ). 92: 1386فاضلی،(تولید فرهنگ 
واربـانوا بـر   . مطرح شده است» شخصی و اجتماعی جوانان ۀتوسع«خالق با عنوان 

ق، درگیر بودن جوانـان  هاي مهم شهر خالاین باور است که یکی دیگر از شاخص

                                       
1 - 
2 -Cultural Right 
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فعالیتهـاي هنـري و   . هاسـت هـا و رسـانه  سرگرمی. هاي هنري، فرهنگیدر فعالیت

گیـري جوانـان شـده و زمینـه را     فرهنگی موجب رشد مهارتهاي رهبري و تصـمیم 
تـرین حقـوق   شـاید مهـم   .سـازد جوانان مهیا مـی  2و خودفهمی 1براي خوداظهاري

 ۀهـاي فرهنگـی شـهر و توسـع    از برنامـه  فرهنگی شهروندان را بتوان حـق آگـاهی  
  .فضاهاي فرهنگی و ارتباطی عنوان نمود

 ۀشهرهاي به دنبـال توسـعه، نیازمنـد اشـکال خاصـی از سـرمای      : 3فرهنگی ۀسرمای
  .هستندفرهنگی 

اند بـه  فرهنگی را تشخیص داده ۀشهرهایی با انتظارات جهان، نیاز به انباشت سرمای
هـا، تئاترهـاي   ها، کتابخانهمانند حوزه(ري جدید این معنا که فضاهاي فرهنگی شه

  )383: 2007 ،کنگ(. را ایجاد نمایند..) .بزرگ و
جـازي و واقعـی در   ماین منابع از یک طرف شامل فراهم شدن فضـاهاي ارتبـاطی   

ون شهري در داخـل و خـارج از کشـور    رشود و از سوي دیگر به روابط بشهر می
 يبـه جهـانی شـدن فراینـد ارتباطـات، ارتقـا      ه ـود و البتـه بـا توجـ   ـشـ مربوط می
  .رسدهاي فرهنگی و بین المللی ضروري به نظر میهمکاري

 ةیابنـد حیات اجتماعی و فرهنگی در جهـان امـروز بـا توجـه بـه سـطح گسـترش       
هاي ارتبـاطی هـر روز رو بـه    پیشرفت تکنولوژي ۀفرهنگی که در سایارتباطات بین

هاي توانمنـد فرهنگـی و اجتمـاعی خـود و     است، مستلزم سرمایه دگسترش و تزای
امـین  (. اي و بـین المللـی اسـت   سپس پذیرش تبادل فرهنگـی و اجتمـاعی منطقـه   

  )22: 1378اسماعیلی،
هـاي عمـومی کـه شـهروندان بتواننـد در مـورد       وجود و استفاده از فضاها و حوزه

گیري د تأثیر بسزایی در شکلهاي شهري به بحث بپردازنها و برنامهگذاريسیاست
  )133: 2007 ،واربانوا( .شهر دارد ۀو نقش آن در توسع» شهروند فرهنگی«

                                       
1 -Self-declarative 
2 -Self-understanding 
3 -Cultural Capital 
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  .اي براي تولید و خالقیت فرهنگی استفضاهایی که میدان و عرصه

هـم   ی در نظر گرفت کـه در آن افـراد گـرد   ـوان فضاهاي فیزیکـتاین فضاها را می
-انها مـی ـاین مک ۀـاز جمل. کنندگوناگون بحث میات ـآیند و در مورد موضوعمی

سـراها،  فرهنگ ،هنـري  هـاي ها، گـالري ها، کافی شاپتوان به کلیسا، مساجد، پارك
  )521: 2004 ،موماس(. ها اشاره کردها و دانشگاهکتابخانه

هـاي مختلـف بـویژه فرهنــگ    هـاي آموزشـی شـهروندان در زمینـه    برنامـه  ۀتوسـع 
در فضـاهاي عمـومی از جملـه     ویژهاینترنت در شهر و ب ۀشبک ۀشهروندي و توسع

  .سازي فرهنگی استابزارهاي الزم براي ظرفیت
فرهنگی در بعد ذهنی مطـرح   ۀبه عنوان عنصر مهم دیگري از توسع 1احساس تعلق

هـا و امیـدهاي افـراد بـه     روابط، فضایل گذشته و چـالش  ةدهندشود که بازتابمی
مفهوم احساس تعلق، برداشت هـویتی و غـروري    .عنوان شهروندان فرهنگی است

هـا را یکـی از   واربانوا، موزه. کننداست که آنها از تعلق داشتن به یک مکان احساس می
داند که موجب تداوم، گـردآوري، مستندسـازي و آمـوزش    مهمترین مکانها در شهر می

  .دهدداند که احساس تعلق را افزایش میمیراث و تاریخ شهر و ساکنان آن می
کمـک بـه   ) هـا ها و مجسمهمانند تندیس(نمادهاي فرهنگی در فضاي شهر  ۀتوسع
هـاي  شناسی و فرهنگی، برگزاري جشنوارههاي مردمها بخصوص موزهموزه ۀتوسع

  . یابی و احساس تعلق خاطر به شهر کمک کندتواند به هویتفرهنگ محلی که می
  .دهددر معرض دید قرار میهایی هستند که کیستی مردم هر شهر را شاخص

  2مشارکت فرهنگی
این عنصر، هم مکانیسم . فرهنگی شهر است ۀمشارکت به عنوان عنصر عینی توسع

فرهنگـی، یـک فراینـد     ۀتوسـع . فرهنگی اسـت  ۀفرهنگی و هم عامل توسع ۀتوسع
هـاي  جانبه و چندبعدي است که تمامی ابعـاد زنـدگی و تمـامی تـوان    پیچیده، همه

                                       
1 _ Sence of Belong 
2 - Cultural 
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در این الگوي توسعه به مشارکت فعـال مـردم   . گیردبر می تماع را دربالقوه یک اج

. شـود در فرایند توسعه و نیـز بهـره منـدي تمـامی افـراد از مزایـاي آن تأکیـد مـی        
  )38: 2000 ،یونسکو(

انسانها هنگامی قادرند مفهوم زندگی را درك کرده و سرنوشت خـویش را دریابنـد   
صرفاً تماشاگر نباشند بلکـه در فراینـدهاي آن    ؛که خویشتن را در متن آن پیدا کنند

  )78: 1381پورشافعی،(. شرکت فعال و اصیل داشته باشند
به توسعه، باید اذعان نمـود   راههاي رسیدندر مسیر بازاندیشی اهداف و وسایل و 

در ایـن فراینـد   . کنـد که توسعه عمدتاً در بستر فرهنگ و پویایی فرهنگی رشد مـی 
افراد و گروههاي جامعـه   ۀدر نتیجه مشارکت هم ،گیرندقرار میافراد انسانی محور 

یابـد بـه بیـان    توسعه ضرورت می ۀهم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان وسیل
 بـارة ریـزي فرهنگـی کـه در   ه و هـر نـوع برنامـه   ـیابی توسعـ تـدیگر هرگونه جه

  .شود باید با مشارکت مردم همراه باشدسازي فرهنگی انجام میظرفیت
کند که توسعه باید از مردم و آنچه یونسکو در مورد مشارکت مردمی چنین ادعا می

اندیشند و باور دارند آغاز شود و به سـوي تـرویج   خواهند و میدهند، میانجام می
هدف نهایی آن آزاد کـردن انـرژي خـالق مـردم     . گیري شودتر منابع جهتعادالنه

  )65: 1376یونسکو،(. است
نظرخواهی از مردم : هاي زیر اشاره کردتوان به شاخصمشارکت مردم میدر مورد 

هاي فرهنگـی، انجـام نیازسـنجی فرهنگـی     هاي شهر بویژه در زمینهبرنامه ۀدر زمین
یب تشکیل سازمانهاي غریزي براساس نیازهاي واقعی شهروندان، ترمستمر و برنامه

  ....هاي فرهنگی وغیر دولتی در عرصه
  1رهنگیکارآفرینی ف

هاي اقتصادي و آفرینیتوسعه است، مفهومی که با ارزش ةکارآفرینی، بنیان و شالود
ـ  معنوي بـراي افـراد، سـازمانها و جامعـه در سـطح کلـی و فـرا        ی و پیامـدهاي  ملّ

                                       
1 -Cultural entre preneurship 
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توانـد پاسـخگوي بسـیاري از    اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسـیاري مـی  

رفتارهـاي انسـان از رفتارهــاي    ۀهمـ در ایـن معنـا،   . چالشـهاي روز جامعـه باشـد   
توانـد کارآفرینانـه یـا غیـر     اقتصادي و اجتماعی و سیاسی گرفتـه تـا فرهنگـی مـی    

  .کارآفرینانه باشد
هـاي  در خصـوص ارزش » آفرینـی ارزش«همچنین از آنجا که کارآفرینی به معنـاي  

 فشرده به صورتاقتصادي، اخالقی، هنري و فرهنگی است، کارآفرینی فرهنگی به 
خدمات و کاالهاي فرهنگـی و   ۀمعناي مدیریت روندها و فرآیندهاي تولید و عرض

در . اي که نوآورانه به احیا و آفـرینش ارزش فرهنگـی بپـردازد   هنري است به گونه
ارزش اقتصادي نیسـت   ةبرگیرند فرهنگی، ارزش فرهنگی همیشه در ۀمفهوم توسع

بـا ایـن حـال    . رهنگـی نیـز باشـد   ارزش ف ةبرگیرند تواند دراما ارزش اقتصادي می
هایی مانـدگار اسـت و در درازمـدت    کارآفرینی فرهنگی فرایندي پویا و داراي بهره

. فرهنگـی شـهر مطـرح شـود     ۀتوسع ۀعنوان نیرویی مددرسان در چرخه تواند بمی
، اي ویـژه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند که به گونه ۀکارآفرینان، موتور توسع

سـازي فرهنگـی ایفـاي    فرهنگی را به سرانجام رسانده و در جهت ظرفیتهاي ایده
  .کنندنقش می

گویـا  . توان از کارآفرینی بومی یاد کـرد مرکب کارآفرینی فرهنگی، می ةدر کنار واژ
سازد، کارآفرینی بومی است و هرگونه تعریف آنچه کارآفرینی فرهنگی را موفق می

ی شناخت پویایی محیطـی و آگـاهی از شـرایط    از کارآفرینی بومی، نیازمند آمیختگ
  .اجتماعی و اقتصادي است

ـ   کارآفرینانـه و   ةهـاي تـاز  رش فعالیـت ـاد، اداره و گستـ ـایجـ  رکارآفرینی بـومی ب
کـارآفرینی   ةپشـتیبانی از ایـد  . گیري افراد بـومی داللـت دارد  آمیز براي بهرهمخاطره

  )179: 2009 ،لیندزي( .دانجامبومی به نگهداشت و پاسداشت میراث فرهنگی می
ابعـاد فرهنگـی جامعـه و     :سرشت کارآفرینی بومی از دو جنبه قابل بررسـی اسـت  

سـاز گسـترش   این دو جنبـه زمینـه  . نگرش کارآفرینانه برخاسته از آن فرهنگ ویژه
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رفتارهـاي کـارآفرین بخصـوص     ةهاي فرهنگـی کارآفرینانـه و پدیدآورنـد   فعالیت

مشارکت فرهنگی است زیرا براي شهروندان، فرهنگ شهر با ارزش اسـت و آنـان   
  .شهر و میراث خود حسی نیرومند دارند ةدربار

هاي فرهنگی هر جامعـه  دهنده ارزشفرهنگ و هنر که بازتاب ةکارآفرینی در گستر
  .شناسایی شود است، برآیند یک فرایند تولید منطقی ویژه است که باید

  روش تحقیق
ی به تحقیق انجام شده و پژوهش با رویکرد کم ةبه منظور آزمون مدل طراحی شد 

هـاي روش  براي گردآوري اطالعات مورد نیاز، پیمایش به عنـوان یکـی از تکنیـک   
به این معنا که ابتدا به کمک منـابع، کتـب و مقـاالت     ه استی به کار گرفته شدبکم

ی شهري و راهکارهاي موجود را بررسـی کـرده و سـپس بـا     فرهنگ ۀعلمی، توسع
فرهنگی شهر اصـفهان جویـا    ۀتوسع ۀطراحی پرسشنامه نظر کارشناسان را در زمین

  .شده است
  گیريآماري و ابزار اندازه ۀجامعه و نمون

کـه   هسـتند آماري این پژوهش مدیران و کارشناسان فرهنگی شهر اصـفهان   ۀجامع
نفر مشـخص شـده و بـا اسـتفاده از      175هاي مقدماتی بر اساس بررسی هاتعداد آن

 120تعداد نمونـه   5/0q==pو درنظر گرفتن % 95مدل کوکران و در سطح اطمینان 
 ةبنـدي شـد  براي انتخاب نمونه به روش تصادفی طبقـه . ه استنفر محاسبه گردید

اطالعـات از   آوريبراي جمـع . اساس مدارك تحصیلی افراد اقدام شد حجمی و بر
اسـتفاده   لیکـرت سؤال بسته و طراحی شده بر مبناي طیـف   85اي شامل پرسشنامه

 1از ـالً مخـالف بـا امتیـ   ـتا کامـ  5ق با امتیاز ـهاي کامالً موافهـکه شامل گزین هشد
فرهنگی شهر اصفهان و راهکارهاي  ۀضمناً به منظور شناسایی موانع توسع. باشدمی

  .سؤال باز در پرسشنامه منظور شد 2فرهنگی این شهر  ۀتوسع
  هاي پژوهشیافته

، آموزش حقـوق شـهروندي، بیشـترین اهمیـت را از نظـر      حقوق فرهنگیدر بخش 
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ها و فضاي سبز، سـاخت مکانهـاي ورزشـی،    پارك ۀکارشناسان داشته است، توسع

 ۀهـاي عمـومی توسـع   هاي موسیقی، ایجـاد و گسـترش کتابخانـه   برگزاري کنسرت
هـاي  قهـوه خانـه   ۀها و توسعسینماها، گسترش کافی شاپ ۀتئاتر، توسعهاي سالن

  .هاي بعدي اهمیت قرار گرفتندسنتی به ترتیب در مرتبه
مکانهاي گردشـگري بیشـترین اهمیـت را از نظـر      ۀ، توسعفرهنگی ۀسرمایدر بخش 

پس از آن گسترش روابط فرهنگی با شهرهاي بزرگ دنیـا،   .کارشناسان داشته است
هـاي فرهنگـی،   هاي بین المللـی، افـزایش منـابع مـالی در زمینـه     برگزاري جشنواره
ی، ـی و مـردم شناختـ  ـاي فرهنگـ ـهموزه ۀی، توسعـهاي فرهنگبرگزاري نمایشگاه

ـ  ۀاندازي شبکراه ی و اسـالمی  اینترنت در مکانهاي عمومی، استفاده از نماهاي ایران
در معماري و فضاي شهر، استفاده از اشعار در فضاي شـهر گسـترش مطبوعـات و    

  .ها در شهر داراي اولویت هستندمجالت محلی و استفاده بیشتر از مجسمه
شـهروندان، ترغیـب شـهروندان بـه اسـتفاده از فضـاهاي        مشارکت فرهنگیدر بعد 

تگذاري فرهنگـی، نظرسـنجی   ریزي و سیاسفرهنگی، مشارکت شهروندان در برنامه
هـاي فرهنگـی و گسـترش سـازمانهاي غیـر دولتـی       از شهروندان در زمینـه برنامـه  

  .هاي بعدي قرار دارندفرهنگی در اولویت
ـ   ، آموزش مسئولیتمسئولیت فرهنگیدر بعد   ۀهاي شهروندي بـه شـهروندان و ارائ

رسـانی در  اطـالع . گیـرد اول اهمیت قرار می ۀقیمت فرهنگی در درجخدمات ارزان
  .رداري در مراتب بعدي قرار داردهفرهنگسراهاي ش ۀتوسع و هاي فرهنگیزمینه

  هاتحلیل استنباطی یافته
مدل توسعه،  ۀهر چهار مؤلف 002/0داري انشان داد در سطح معن tاستفاده از آزمون 

  .فرهنگی شهر اصفهان نقش دارند ۀدر حدي باالتر از متوسط، در توسع
 ةفرهنگـی، میـانگین نمـر    ۀهـاي مختلـف توسـع   بررسـی اهمیـت مؤلفـه   به منظور 

گیري مکرر بـا یکـدیگر مقایسـه    کارشناسان در ابعاد مختلف از طریق آزمون اندازه
االت آن مؤلفـه تقسـیم   ؤکل هر مؤلفه بر تعـداد سـ   ةبه این منظور ابتدا نمر. گردید
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پس از . نگین نداشته باشدها، تأثیري در میااالت مؤلفهؤگردید تا تفاوت در تعداد س

داري تفـاوت  اها، با استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونـی، معنـ  تفاوت میانگین ةمشاهد
  .ها بررسی شدبین جفت جفت میانگین

فرهنگی،  ۀدهد کارشناسان به ترتیب براي مسئولیت فرهنگی، سرماینتایج نشان می
  .اندشدهمشارکت فرهنگی و حقوق فرهنگی بیشترین اهمیت را قائل 

  :نتایج به شرح جداول زیر است
  فرهنگی ۀهاي مختلف توسعمیانگین و انحراف معیار مؤلفه -1جدول 

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  مؤلفه
  120  78/0  70/3  حقوق فرهنگی

  120  84/0  16/4  مسئولیت فرهنگی
  120  82/0  08/4  فرهنگی ۀسرمای

  120  85/0  95/3  مشارکت فرهنگی

  گیري مکررنتایج آزمون اندازه -2جدول 
 >ss  df  m.s  F  P  منابع واریانس

  0001/0  33/38  88/5  3  21/16  فرهنگی ۀهاي توسعمؤلفه
      15/0  1101  14/152  خطا

  نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی -3جدول 
  مشارکت فرهنگی  فرهنگی ۀسرمای  مسئولیت فرهنگی  حقوق فرهنگی  هامؤلفه

        0  حقوق فرهنگی
      0  28/0*  مسئولیت فرهنگی

    0  +1/0*  19/0*  فرهنگی ۀسرمای
  0  15/0*  +25/0*  -04/0  مشارکت فرهنگی

  %1داري تفاوت بین میانگین در سطح امعن* 
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  :دهدنشان می 3ارقام جدول 

قائـل   ارزش کارشناسان براي حقوق فرهنگی و مشارکت فرهنگی بـه یـک انـدازه    اوالً
  .فرهنگی کمتر است ۀبوده و اهمیت این موارد از اهمیت مسئولیت فرهنگی و سرمای

دار بـوده و  افرهنگـی معنـ   ۀتفاوت بین میانگین مسـئولیت فرهنگـی و سـرمای    ثانیاً
فرهنگی کمتر از مسئولیت  ۀاهمیت سرمای ثالثاً .فرهنگی بیشتر است ۀاهمیت سرمای

   .استدیگر  ۀفرهنگی و بیشتر از دو مؤلف
و راهکارهاي  4 ةفرهنگی شهر اصفهان به شرح جدول شمار ۀهمچنین موانع توسع

از جمله پاسخ هـایی اسـت    5 ةفرهنگی شهر اصفهان به شرح جدول شمار ۀتوسع
امه دادند همانگونـه کـه در جـداول مشـاهده     ـال باز پرسشنؤس 2که کارشناسان به 

جـاي دارد بـه عبـارت     مسئولیت فرهنگی ۀشود، بیشترین موانع مورد نظر در مقولمی
ضـعف احسـاس    ۀفرهنگی شـهر اصـفهان در زمینـ    ۀدیگر مهمترین مانع در توسع

ن به فرهنگ و موضوعات مرتبط با آن نهفته اسـت و بعـد   مسئولیت مردم و مسئوال
شـهري   فرهنـگ  ۀعنوان مـانع مهـم در توسـع    به حقوق فرهنگی توجهی بهاز آن بی

  .شوداصفهان شناخته می
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فرهنگی شهر اصفهان از دیدگاه کارشناسان و مدیران  ۀمهمترین موانع توسع -4جدول 

  فرهنگی این شهر
  مؤلفه  پاسخ  مؤلفه  پاسخ

  بی توجهی مردم به فرهنگ
  بی توجهی به فرهنگ بومی

  ن غیربومیمسئوال
ــده در    ــاحبان ای ــور ص ــدم حض ع

  گذاريسیاست
  فرهنگی 

  ن به فرهنگکم توجهی مسئوال
  آموزش همگانیعدم 

رسانی                                       عدم اطالع
  کمبود امکانات و منابع

  ساالريعدم شایسته
  مدیران غیر متخصص

  ناختالف بین مسئوال
  مهاجرپذیري

                                               فرهنگی ۀکمبود سران
  مدون فرهنگی شهر ۀعدم برنام

  مشارکت مردمعدم 
  ضعف مدیریت

  ریزي بدون مطالعهبرنامه
  رسانیضعف اطالع

  حسادت

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  فرهنگی ۀسرمای
  فرهنگیحقوق 

  مسئولیت فرهنگی
  مشارکت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  حقوق فرهنگی
  فرهنگی ۀسرمای

  هامشکالت اقتصادي خانواده
  گراییعدم تخصص

  گذاريعدم سرمایه
  کمبود فضاهاي فرهنگی

  مدیریت ناپایدار
  شعارزدگی

  کاريموازي
  عدم تعادل بین نقاط شهر

  نظريتنگ
  شهرونديعدم آگاهی از حقوق 

  هاي سیاسیرقابت
  هاسازگاري مردم با محرومیت

  بوروکراسی پیچیده در امور فرهنگی
  پراکندگی برنامه ریزي فرهنگی

  عدم شناخت از فرهنگ
  بی توجهی به حقوق شهروندان

  نیاز مردمعدم شناخت 
  نگاه موضعی به مسائل فرهنگی 

  فرهنگیۀ کمبود بودج

  حقوق فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  فرهنگیحقوق 
  حقوق فرهنگی

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  حقوق فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  حقوق فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  حقوق فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
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فرهنگی شهر اصفهان از دیدگاه کارشناسان و مدیران فرهنگی  ۀراهکارهاي توسع -5جدول 

  این شهر
  مؤلفه  پاسخ  مؤلفه  پاسخ

  آموزش
  استفاده از تجارب کشورهاي موفق

  ن فرهنگیهماهنگی بین مسئوال
  نظارت بیشتر

  تشویق مشارکت مردم
  رسانیاطالع

  ن به فرهنگتوجه مسئوال
  ایجاد فضاهاي فرهنگی

ــ ــدمات ارزان ۀارائـ ــت خـ قیمـ
  فرهنگی

  اجراي شب شعر
  گردشگري ۀتوسع

  ن متخصصانتصاب مسئوال
  جلب اعتماد مردم

  ایجاد انگیزه
  تقویت اعتماد به فرهنگ شهر

  اقشار ۀدعوت از هم
  ایجاد کانونهاي فرهنگی

  ایجاد پارکهاي بانوان
  ایجاد ورزشگاه

  فراخوان عمومی نظرات
  مشخص نمودن اهداف

  ریزي بر اساس مطالعاتبرنامه
  بین دستگاه متولی ارتباط

  حقوق فرهنگی
  فرهنگی ۀسرمای

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  فرهنگی مشارکت
  حقوق فرهنگی

  مسئولیت فرهنگی
  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  فرهنگی ۀسرمای
  مسئولیت فرهنگی

  فرهنگی ۀسرمای
  فرهنگی مشارکت

  فرهنگی ۀسرمای
  فرهنگی مشارکت

  حقوق فرهنگی
  فرهنگیحقوق 

  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  سیما و استفاده از صدا
  آموزش فرهنگ شهرنشینی

  نظرسنجی از مردم
  بیشتر ۀاختصاص بودج

  استفاده از جوانان
  عملکرد فراجناحی

  متولی واحد فرهنگی شهر
  مهندسی فرهنگی شهر

  استفاده از مراکز دانشگاهی
  پشتیبانی از فعاالن فرهنگ

  نهادسازمانهاي مردم ۀتوسع
  قطب هاي علمی ۀتوسع
  فرهنگ مطالعه ۀتوسع
  فرهنگسراها ۀتوسع
  مساجد ۀتوسع

  رواج فرهنگ تالش
  هاي فرهنگیحمایت فعالیت

  ریزي علمیبرنامه
  اعتماد به مردم
  مشارکت مردم

  استفاده از نیروهاي خالق
  جا هاي بیپرهیز از دخالت

  نیازسنجی از مردم

  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  مسئولیت فرهنگی
  فرهنگی ۀسرمای

  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی
  مسئولیت فرهنگی

  فرهنگی ۀسرمای
  حقوق فرهنگی

  فرهنگی مشارکت
  فرهنگی ۀسرمای
  فرهنگی ۀسرمای

  حقوق فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  فرهنگی ۀسرمای
  حقوق فرهنگی

  فرهنگیمسئولیت 
  حقوق فرهنگی

  فرهنگی مشارکت
  فرهنگی ۀسرمای

  مسئولیت فرهنگی
  حقوق فرهنگی

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  140

 
  گیرينتیجه
فرهنگـی یکـی از سـه بعـد مهـم توسـعه در مطالعـات اخیـر کشـورها و           ظتوسع

بخصوص بعد از  ،شهرنشینی در جهان و در کشور ما ةهمچنین پدید. سازمانهاست
توانـد بـه   تجربه کرده و این روند زمـانی مـی  اي را انقالب اسالمی رشد فوق العاده

در کشـور  . فرهنگی و سطوح کیفی آن در ارتبـاط باشـد   ۀکه با توسع برسدپویایی 
شهري پایدار، مهاجرتهاي گسترده به شـهرها و   ۀایران به دلیل تأخیر در روند توسع

ین اشتغال و وجود فقر در برخی نواحی شهري، نیاز به یهاي شهري، سطح پاحومه
ریزي فرهنگی که بتواند بسترساز این روند باشد ریزي محیطی همراه با برنامهبرنامه

 ۀاین پژوهش با هدف بررسی راهکارهاي توسـع  .از اهمیت زیادي برخوردار است
 و فرهنگی شهر اصفهان از دیدگاه کارشناسان و مدیران فرهنگی این شهر انجام شد

فرهنگـی   ۀمختلف فرهنگی توسـعه و توسـع  ها و رویکردهاي در این راستا، نظریه
اهمیـت نقـش مـردم و نیازهـا و      مطالعـه در ایـن   .شهري مورد بررسی قرار گرفت

 ۀکه توسعییاز آنجا. هاي مختلف مورد تأکید قرار گرفتهاي آنان در نظریهدیدگاه
تمام کنشـگران   طرغفرهنگی، مستلزم توجه همه جانبه به عوامل انسانی و مادي از 

مسئولیت فرهنگی شهروندان، حقوق مفاهیم تخصصی ، ر شهرهاي امروزي استفعال د
بـه   فرهنگی و کارآفرینی فرهنگی ۀفرهنگی شهروندان، مشارکت فرهنگی شهروندان، سرمای

انتخاب شده و اهمیت نقش ایـن عوامـل    ،عنوان محورهاي مرتبط با عوامل انسانی
فعال شـهر بـویژه    فرهنگی نهايدر این مطالعه، سازما.فرهنگی تفسیر شد ۀدر توسع

فرهنگی شهري  ۀاما توسع هشهرداري اصفهان از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود
ــ  حقــوق فرهنگــی  ۀمســتلزم تقویــت مســئولیت شــهروندان و مــدیران شــهر، ارائ

فرهنگـی از طریـق    ۀارتقـاي سـرمای   ،شهروندان، تشویق مشارکت فعال شـهروندان 
نتـایج تحقیـق   . روابط، تقویت هویت و احساس تعلق و کارآفرینی فرهنگـی اسـت  

نشان داد که کارشناسان و مدیران فرهنگی شهر اصفهان به ترتیب بـراي مسـئولیت   
فرهنگـی، مشـارکت فرهنگـی شـهروندان و حقـوق       ۀفرهنگی شـهروندان، سـرمای  
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همچنین نتایج نشـان داد کـه بیشـترین     .اندشهروندان بیشترین اهمیت را قائل بوده

و تقویـت و  داشـته  جـاي   مسئولیت فرهنگـی  ۀفرهنگی شهري در مقول ۀموانع توسع
نهادینه کردن احساس مسئولیت شهروندي نسبت به فرهنگ و موضوعات مرتبط با 

  .طلبدن را میآن عزم و تالش جدي مسئوال
ند اما به اکوشیدهمجدانه  در این راستا ن سازمانهاي فرهنگی اصفهاناگرچه مسئوال 

فرهنگی شهري به خـوبی عملیـاتی    ۀرسد در کشور ایران هنوز بحث توسعنظر می
  .مهم می باشد امرشهرها به این ن کالنتوجه خاص مسئوال نشده و نیازمند
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