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چکیده
از پژوهــش حاضــر تحلیــل نقــش فرهنــگ  ســازمانی،  هــدف 
فرهنــگ ملــی و فرهنــگ شــهروندی درخــط مشــی گذاری فرهنگــی 
ــران مــی باشــد.  شــهرداری ها کالن شــهرهای جمهــوری اســالمی ای
ــوع تحقیقــات کاربــردي اســت و  تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف، از ن
از نظــر نحــوه گــردآوري دادههــا، توصیفــی از نــوع همبســتگی اســـت 
کــه در آن از روش مدل ســازي معــادالت مســیري- ســاختاری بــراي 
آزمون فرضیات و برازش مـــدل اســـتفاده شـــده اســـت. جامعه آماری 
پژوهــش شــامل کلیــه ی برنامه ریــزان، کارشناســان و معاونــان حــوزه 
 3( کالنشــهر  شــهرداری های  در  شــاغل  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــر  ــا 3000 نف ــداد آنه ــه تع ــان( ک ــیراز، اصفه ــران، ش ــهر، ته کالنش
ــه  ــوان نمون ــه عن ــر ب ــون 10، 610 نف ــتفاده از قان ــا اس ــد. ب می باش
ــردآوری  ــزار گ ــه ای در دســترس انتخــاب شــده اند. اب ــا روش طبق و ب
ــتفاده  ــا اس ــنامه ب ــی پرسش ــه پایای ــد ک ــنامه می باش ــات پرسش اطالع
از ضریــب آلفــای کرانبــاخ و روایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روایــی 
ــا اســتفاده از نظــر متخصصــان آشــنا بــه موضــوع پژوهــش  محتــوا ب
ــتگی و  ــن همبس ــرای تعیی ــن ب ــت. همچنی ــرار گرف ــد ق ــورد تایی م
تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار SPSS22 و Lisrel 8.80 اســتفاده 
ــه  ــا منجــر ب ــل داده ه ــه و تحلی ــج حاصــل از تجزی شــده اســت. نتای
ــازمانی،  ــگ س ــد: فرهن ــش گردی ــای پژوه ــه ی فرضیه ه ــد هم تایی
ــای  ــی گذاری ه ــر خط مش ــی ب ــگ مل ــهروندی و فرهن ــگ ش فرهن

ــد. ــاداری دارن ــت و معن ــر مثب فرهنگــی تاثی

واژگان کلیــدی: فرهنــگ ســازمانی، فرهنــگ شــهروندی، فرهنــگ 
ملــی، خط مشــی فرهنگــی

تحلیل نقش فرهنگ  سازمانی، فرهنگ ملی و فرهنگ شهروندی در خط مشی گذاری فرهنگی 
شهرداری ها كالن شهرهای جمهوری اسالمی ایران
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 Analyzing the Role of Organizational Culture, National
 Culture and Citizenship Culture in the Cultural
 Policymaking of the Metropolitan Municipalities of the
Islamic Republic of Iran

Abstract
 The aim of this research is to analyze the role
 of organizational culture, national culture and
 citizenship culture in the Cultural Policymaking
 of the Metropolitan Municipalities of the Islamic
 Republic of Iran. The current research, in terms of
 purpose, is set in the applied research group and in
 terms of collecting data, is a description of solidarity
 group in which the modeling of the path-structural
 equations for hypotheses testing and model fitting is
 used. The statistical population of the study consists
 of all the planners, experts, and deputies of the
 cultural and social field working in the metropolitan
 municipality (3 metropolises, Tehran, Shiraz,
 Isfahan) with 3000 people. By using the law of 10, 610
 people have been selected as the sample by a stratified
 sampling method. The data gathering tool was a
 questionnaire, which its reliability was determined
 using Cronbach Alpha coefficient and the validity
 of the questionnaire was confirmed using content
 validity using the knowledge of experts familiar with
 the subject of the research. Also, SPSS22 and Lisrel
 8.80 software was used to determine the correlation
 and analysis of the data. The results of the data
 analysis have confirmed all the research hypotheses:
 organizational culture, citizenship culture and
 national culture have a positive and significant
.impact on cultural policy making

 Key words: Organizational Culture, Citizenship
.Culture, National Culture, Cultural Policy Making
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مقدمه
 این واقعیت به خوبي در هزاره جدید پذیرفته شده است که 
زندگي  اهمیتي محوري در تمامي عرصه هاي  فرهنگ  مقوله 
بشر دارد. این  موضوع تحت تأثیر تحوالت سریع و گوناگون 
جدید در  و ظهور گرایش هاي  در ابعاد مختلف حیات انسانها 
بدون رجوع  علوم اجتماعي مورد قبول واقع شده است که 
به فرهنگ و موضوعات فرهنگي نمي توان برداشتي درست 
دقیق از مسائل و موضوعات زندگي ارائه کرد. در جهان  و 
کنوني، محتوا و صورت زندگي در ابعاد مختلف؛ شکلي فرهنگي 
مي توان یافت که به  موضوعي را  به خود گرفته است. کمتر 
نحوي به فرهنگ مرتبط نباشد .فرهنگ حتي در بطن و صورت 
موضوعات اقتصادي وارد شده و جایگاه محوري در آن پیدا کرده 
این چرخش قابل مالحظه به سمت فرهنگ، مستلزم  است. 
توجه جدي است. اهمیت فرهنگ اکنون از نقشي که براي آن 
در زمینه همبستگي اجتماعي، ایجاد انگیزه و تحول پیشرفت، 
حل مشکالت اجتماعي، پر کردن اوقات فراغت و غیره متصور 
بودند بسي فراتر رفته است. امروزه سرنوشت کشورها کاماًل 
تحوالتي که در عرصه فرهنگ در سطوح ملي و فراملي  با 
رخ مي دهد پیوند خورده است.  کشورها و یا به عبارت دقیق 
ملتها در جهان متغیرکنوني وارد فضایي شده اند  تر دولت- 
ناپذیري تحت  که اقدامات و فعالیت هایشان به طور اجتناب 
تأثیر تحوالت عرصه فرهنگ قرار دارد. سیاستگذاري فرهنگي 
در مسیر رشد و توسعه امري مهم تلقي مي شود. سیاستگذاري 
فرهنگي، راهکار و دستورالعمل براي تعیین اولویت برنامه هاي 
(نگهدار،1382 (.  براي مدیران فرهنگي خواهد بود  فرهنگي 
سیاستگذاري فرهنگي که نشان از سیاست پذیري فرهنگ دارد، 
قدمتي طوالني دارد. در عصر یونان باستان براي فالسفه بزرگي 
چون افالطون و ارسطو مسئله چگونگي کنترل و سیاستگذاري 
جامعه مطرح بوده است .مطابق دیدگاه افالطوني،  فرهنگي 
فرهنگ جامعه کنترل پذیر است. وظیفه مهار و هدایت آن به 
سوي مسیرهاي از پیش تعیین شده بر عهده دانایان و عقالست 
که موظفند تکلیف جامعه را تعیین کنند.  از نظر ارسطو، افراد 
جامعه باید خود راه آزادگي و رهبري را بیاموزند. فرهنگ، نمودار 
شادماني، رضایت و فضیلت براي کل جامعه و نه فقط زمامداران 
است. دولت نیز برآورنده خواسته ها و استعدادهاي جامعه است، 
کار حکومت، به بند  عالیق آنها.   نه شکل دهنده به تمام 
کشیدن و تعیین تکلیف تام و تمام نیست، بلکه کمک به بروز 
بسیاري  استعدادهاي موجود در اجتماع است )سلیمي،1382 (. 
که  دارند  اذعان  فرهنگي  کارگزاران  حتي  و  سیاست گذاران  از 
برنامه هاي ایران در سال هاي اخیر بر اساس یک سیاست واحد 

پیش نرفته و اکثر برنامه ریزي هایي که به نتیجه نمي رسند اغلب 
مي گیرد.کارگزاران  نشأت  فرهنگي  کارگزاران  کفایت  عدم  از 
سریع  انتشار  باعث  که  مي شود  اطالق  افرادي  به  فرهنگي 
فرهنگ مي شوند و به آن جان مي بخشند. آن ها در خط اول جبهه 
فرهنگي به تحقق بخشیدن سیاست گذاري هاي فرهنگي کمک 
مي کنند. براي آن که کارگزار فرهنگي مؤثر باشد و بتواند نقش 
خود را درست ایفا کند، باید امکانات وسیعي براي ایجاد رابطه با 
او وجود داشته باشد  . کارگزار فرهنگي کسي نیست که در انزوا به 
کار خود بپردازد او باید امکان آن را داشته باشد که با مؤسسات 
ارتباط  مي کنند  فعالیت  هنري  و  فرهنگي  امور  در  که  دیگري 
باید مردم را خوب بشناسد  داشته، اصواًل یک کارگزار فرهنگي 
کارگزار فرهنگي چیزي بیش از یک مدیر است. سیاست گذاري 
مختلفـي  دیدگاه هـاي  که  آنجایـي  فرهنگي از  ریزي  برنامه  و 
پیرامـون برنامه ریزي فرهنگـي وجـود دارد و گستـره فعالیت  هاي 
فرهنگي نیز نامحدود است و ابزارهاي متنوعي در اختیار تحقق 
این فعالیت ها وجود دارد منطق حکم مي کند دیدگاه مناسبي به 
سمت برنامه ریزي فرهنگي داشته باشیم.در گذشته اعتقاد داشتند 
آن  چون  نیـست  برنامه پذیر  معنویش  ماهیت  دلیل  به  فرهنگ 
ممکن  چگونه  پس  مي پنداشتند.  اخالقي  و  معنوي  دروني،  را 
از آنجا که  اما  است یک امر معنوي و اخالقي برنامه پذیر باشد 
گونه اي  به  باید  داریم  اختیار  در  بسیاري  فرهنگي  ابزارهاي  ما 
شبکه  ایجاد  طبیعتا  گیریم.  کار  به  را  آن ها  شده  سازماندهي 
سیاست  و  گیرها  تصمیم  ویژه  به  و  گذاری  خط مشی  نظام  در 
است  شرایطی  و  بسترها  وجود  مستلزم  فرهنگی  گذاری های 
عامل  مهمترین  و  سازد  فراهم  را  آنها  موثر  فعالیت  امکان  که 
تعیین کننده در این مورد وجود یک چهارچوب فکری )مدل(، با 
فرهنگ نهادینه شده مشارکت و تصمیم گیریها و احترام به خرد 
جمعی است به این ترتیب با مفروض کارآمدی مشارکت، سوال 
عوامل  است  این  می شود،  دنبال  پژوهش  این  در  که  اساسی  
شهرداری ها  فرهنگی  گذاری  مشی  خط  در  مشارکت  با  مرتبط 

کالنشهرهای جمهوری اسالمی ایران کدام است؟

مبانی نظری پژوهش
فرهنگ سازمانی

»ريچارد موريس«1 فرهنگ سازمانی را اعتقادات نسبتًا ثابت 
سازمان  اعضای  توسط  که  مشترک  ادراکات  و  ارزش ها 
حفظ می گردد، تعريف می کند )گری2، 2017(. به عقیده 

1.  Richard Morris 
2.  Gray



7

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 52 پاییز 1397
No.52 Autumn 2018

بارون و گرينبرگ3 فرهنگ سازمانی نظامی زنده در قالب 
در  کار  محیط  در  کارکنان  و  جامعه  در  افراد  که  رفتاری 
تعامل با ديگران از خود آشکار می کند، فرهنگ سازمانی، 
و  )وانگ  سازمان هاست  جنبش  در  مهم  محرکه  نیروی 
يانگ4، 2011(. فرهنگ سازمانی بر تعامالت بین اعضا و 
اثر می گذارد )تسانگ5، 2010(. فرهنگ  آنان  ارزش های 
مفروضات،  مانند  نهفته ای  شناختی  عناصر  از  سازمانی 
و  مصنوعات  مانند  آشکاری  عناصر  و  باورها  و  ارزش ها 
الگوها، ارزش ها، عملیات و رفتارها تشکیل شده است. در 
مجموع، اخالق سازمانی، جوهر اصلی فرهنگ سازمانی که 
شالوده فرهنگ بر پايه آن بنا شده است )لیو و همکاران6، 

 .)2014
از نظر هیل 7)2000(، فرهنگ سازمانی به الگویی از ارزش ها، 
عقاید و رفتارهای یاد گرفته شده از گذشته به همراه تجربه ای که 
در خالل تاریخ سازمان ها توسعه یافته و تمایل دارد در ترتیبات 
عمده و رفتاری اعضا آشکار شود، برمی گردد )حسینی و دیگران، 
1390(. رابینز8 )1991(، فرهنگ سازمانی را مجموعه ای از باورها، 
بینش ها، نمادها، آیین ها و ارزش های مشترک در یک سازمان 
می داند که می تواند اندیشه و رفتار اعضا را تحت تأثیر قرار دهد 
مشترک  تعامالت  و  نگرش ها  احساسات،  انگیزش،  موجب  و 
به  سازمانی  فرهنگ  جعفری،1390(.  و  )حریری  می شود  آنان 
سازمان هویت می دهد و به هماهنگی رفتار اعضا کمک می کند 
)مکینتوش و داهارتی9، 2010(. فرهنگ سازمانی به عنوان یکی 
از عواملی است که بر شایستگی سازمانی تأثیر می گذارد )آکتاس 
ویژگی های  دارای  سازمانی  فرهنگ  2011(.هر  همکاران10،  و 
خاص خود است و همین امر موجب جدایی فرهنگ سازمان ها از 
یکدیگر شده است. عالئم، نشانه ها، سمبل ها و ساختارها نشانه 
و نمایه اصلی فرهنگ سازمانی هستند و از این رو شناخت این 
آن  تبیین  و  شناخت  به  که  است  مرحله  این  اول  رکن  مقوله 
می توان فرهنگ سازمانی و در نتیجه اثربخشی سازمان را تحت 
تأثیر قرار داد. با توجه به فرهنگ سازمانی قوی و مؤثر، سازمان ها 
می توانند عملکرد مؤثری بدست آورند )جاکوبس و همکاران11، 
2013(. ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون عبارتند از:
3.  Baron & Greenberg
4.  Wang & Yang
5.  Teseng
6.  Liu et al
7. 8.Hill.
8.  Rpbins
9.  Macintosh & Doherty
10.  Aktas et al
11.  Jacobs et al

درگیر شدن در کار: سازمان هاي اثربخش افرادشان را 
توانمند مي سازند، سازمان را بر محور گروه هاي کاري تشکیل 
قابلیت هاي منابع انساني را در همه سطوح توسعه  مي دهند و 
مي دهند. اعضاي سازمان به کارشان متعهد شده و خود را به 
عنوان پاره اي از پیکره سازمان احساس مي کنند. افراد در همه 
سطوح احساس مي کنند که در تصمیم گیري نقش دارند و این 
تصمیمات است که بر کارشان مؤثر است و کار آنها مستقیمًا 
با اهداف سازمان پیوند دارد. همان طور که یک مدیر اجرایي 
در شرکت کره اي اظهار داشته: »درگیري زیاد درکار به معناي 
درگیر شدن ذهنی کامل با کار است که بر اساس آن فرد با جان 
و دل در شغل خود کار می کند و هرآنچه که در توان دارد در 

این راه به کار مي گیرد.
سازگاري )ثبات و یکپارچکي(: تحقیقات نشان داده 
است که سازمان هایي که اغلب اثربخش هستند با ثبات و 
یکپارچه بوده و رفتارکارکنان از ارزش هاي بنیادین نشأت گرفته 
است. رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافته اند 
)حتي زماني که دیدگاه متقابل دارند( و فعالیت هاي سازماني به 

خوبي هماهنگ و پیوسته شده است. 
انطباق پذیري: سازمان هایي که به خوبي یکپارچه هستند 
به سختي تغییر مي یابند. لذا یکپارچگي دروني و انطباق پذیري 
مي توان مزیت و برتري سازمان به حساب آورد.  بیروني را 
سازمان هاي سازگار به وسیله مشتریان هدایت مي شوند، ریسک 
مي کنند، از اشتباه خود پند مي گیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد 
تغییر را دارند.  آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایي سازمان 

به جهت ارزش قائل شدن براي مشتریان هستند.
رسالت: شاید بتوان گفت مهمترین ویژگي فرهنگ 
سازماني رسالت و مأموریت آن است. سازمان هایي که نمي دانند 
وضعیت موجودشان چیست؟ معمواًل به بیراهه  کجا هستند و 
مي روند. سازمان هاي موفق درک روشني از اهداف و جهت 
خود دارند، به طوري که اهداف سازماني و اهداف استراتژیک 
پر  را تعریف کرده و چشم انداز سازمان را ترسیم مي کنند. 
دردسرترین سازمان ها، سازمان هایي هستند که مجبورند 
وقتي یک سازمان مجبور است  مأموریت شان را تغییر دهند. 
رسالت خود را تغییر دهد تغییرات در استراتژي، ساختار، فرهنگ 
و رفتار الزامي است. در این وضعیت رهبر قوي چشم انداز 
سازمان را مشخص مي کند و یک فرهنگ را خلق می کند که 
این چشم انداز را پشتیباني می کند )والنسیا و همکاران12، 2013(.

12.  Valencia et al
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فرهنگ شهروندی
به  ورود  با  که  است  نوين  مفهومی  شهروندی  فرهنگ 
می توان  که  آنجا  تا  است،  يافته  ويژه  اهمیتی  سوم  هزاره 
نمود.  تلقی  مدرن  دنیای  مفاهیم  نوين ترين  از  را  آن 
جدال،  و  پرمناقشه  مفاهیم  از  دو  هر  شهروندی،  فرهنگ 
مورد  تعبیر  به  است.  حوزه  دو  اين  صاحب نظران  میان 
وفاق اکثر متخصصین، فرهنگ شهروندی به عنوان سبک 
شهری  بافت  در  شهروند  سوژه  قالب  در  انسان  زندگی 
تا  است،  شده  تعريف  آينده  و  حال  نیازهای  از  متاثر  و 
با جايگاه  اجتماعی  رفاه  مفهوم  پیوند خوردن  با  که  آنجا 
فرهنگ  قالب  در  جمعی  زندگی  شئون  کلیه  شهروندی، 
می شود.  رفاه  مفهوم  تعبیر  از  متاثر  شديدا  شهروندی 
ياد  انسان  زندگی  کلی  عنوان سبک  به  فرهنگ  از  اگرچه 
می شود، ولی اين سبک کلی که از تعامالت انسانی شکل 
می گیرد، خود از ارزش ها و هنجارها که جوهره فرهنگ 
هستند، ناشی می شود )يونسکو، 2010(. فرهنگ پديده ای 
واسطه  به  است.  آموختنی  و  پويا  انتقال پذير،  اکتسابی، 
همین ويژگی های، فرهنگ شهروندی را می توان به عنوان 
يک قابلیت اکتسابی و توانايی غیرغريزی انسانی تعريف 
کرد که شکل دهنده سبک کلی زندگی و هادی تعامالت 
فرهنگ   .)1394 جعفرپور،  و  )نیازی  باشد  ديگران  با  او 
و  است  تفسیر«  قابل  نشانه هاي  از  تنیده اي  هم  در  »نظام 
رفتارها،  اجتماعی،  رخدادهاي  آن  در  که  است  بستري 
مقدماتی  تعريف  اين  با  می دهد.  رخ  فرايندها  يا  نهادها 
ها،  ارزش  از  مجموعه اي  را  شهروندي  فرهنگ  می توان 
بنیادينی  مشترک  قواعد  و  رفتارها  و  باورها  نگرش ها، 
تعريف کرد که احساس تعلق به جامعه و احترام به میراث 
مشترک و به رسمیت شناسی حقوق و وظايف شهروندي 
را در فرد بوجود می آورد )فرهنگ شهروندي، 2004(. در 
قبل  از  اشکال  و  قانونی  هنجارهاي  با  فرهنگ شهروندي 
تعیین شده و انعطاف ناپذير همانند حقوق شهروندي روبرو 
ارزش هايی  و  از هنجارها  با مجموعه اي  بلکه  نمی شويم، 
اين  که  دارند؛  زيادي  انعطاف پذيري  که  می شويم  روبرو 
امر ناشی از وجود تفاوت ها و تنوعات فرهنگ شهري يا 
خرده فرهنگ هاي شهري است )نقی زاده، 1391(. فرهنگ 
شهروندی مجموعه ای از هنجارها، ارزش ها و باورها نوع 
زندگی انسان را در شهر تعیین می کند، فرهنگ شهروندی 
مانند ساير عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت، کارکرد يا 
وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده است، بايد بررسی 
شهروندی  فرهنگ  از  صحبت  که  هنگامی  پس  گردد. 

پديده های  ساير  با  آن  رابطه  به  که  است  بهتر  می شود 
شهروندی،  فرهنگ  در  کنیم.  توجه  اجتماعی  و  فرهنگی 
و  تعیین شده  قبل  از  اشکال  و  قانونی  هنجارهای  با  تنها 
با  بلکه  نیستیم،  روبرو  شهروندی  حقوق  مانند  سخت 
مجموعه ای از هنجارها و ارزش هايی روبرو هست که از 
از وجود  ناشی  امر  اين  دارند، که  بسیاری  انعطاف پذيری 
خرده فرهنگ های  يا  شهری  فرهنگ  تنوعات  و  تفاوت ها 
شهری می باشد. اين مسئله باعث شده است تا روش شناسی 
مطالعه فرهنگ شهروندی با نوعی تطبیق که امکان مقايسه 
را  شهر  يک  شهروندی  فرهنگ  تنوعات  و  تفاوت ها  بین 

بیان می کند، همراه باشد )مهدوی و عاشورايی، 2014(.

فرهنگ ملی
مفهوم فرهنگ ملی دارای ابهام است؛ عالوه براين، درباره 
ندارد  وجود  نظر  اتفاق  می کند  ارائه  ملی  فرهنگ  آنچه 
)هجیری و همکاران، 2015(. بر طبق بررسی های »شولر و 
راگوسکی«13 )1998( تعیین ويژگی های بارز فرهنگ ملی 
تمام  دارای  آن جامعه  در  فردی  نیست که هر  معنا  بدين 
ويژگی های مختص آن فرهنگ است. بنابراين فرهنگ های 
دارند  اشاره  در درون هر جامعه  عناصر مشترکی  به  ملی 
)هافستد، 1984(.  نمی کنند  افراد  صدق  تک  در تک  که 
پنهان  ارزش های  با  غالبا  ملی  فرهنگ های  براين،  عالوه 
فرهنگ های  دارند.  تفاوت  کشور  افراد  اکثريت  فرعی  و 
ملی بسیار کند تغییر پیدا می کنند، در حالیکه فرهنگ های 
سازمانی بصورت خردمندانه دچار تغییر می شوند )هافستد، 
و  ارزش ها  و  عقايد  باورها،  به  ملی  فرهنگ های   .)1993
اکثريت  به وسیله  که  می شوند  اطالق  رفتاری  روش های 
افراد جامعه به اشتراک گذاشته می شوند و توسط قوانین 
ملی و خط مشی های دولتی با توجه به تحصیالت، زندگی 
)اودنهون،  می گردند  تقويت   ..... و  تجارت  خانوادگی، 
ارزش های  از  برگرفته  ملی  و  فردی  فرهنگ های   .)2011
و  کارآمد  مديريت  رهبری  نقش  و  هستند  افراد  شخصی 
)بايرن  می دهند  گسترش  را  شرکت  موفق  عملکردهای 
و  ملی  فرهنگ  ارزش های  بنابراين   .)2010 بريدلی14،  و 
سن،  بارز  ويژگی های  به وسیله  می توان  را  فردی  فرهنگ 
معین  اقتصادی  اجتماعی-  جنسیت، تحصیالت و شرايط 
نمود که تغییرات فرهنگی را در سطوح فردی و ملی ارائه 

13. 1.Schuler & Rogocky
14.  Byrne & Bradley
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می نمايند )استون و همکاران15، 2014(. هافستد، فرهنگ 
ملی را برنامه ريزی جمعی ذهن تعريف می کند که اعضای 
ديگر  )طبقات(  از گروه های  را  مردم  از  دسته ای  يا  گروه 
متمايز می کند، از نظر هافستد، فرهنگ متشکل از دو بخش 
اصلی اعمال و ارزش ها می باشد و هسته فرهنگ به وسیله 
 .)2004 کرا16،  مک  و  )هافستد  می گیرد  شکل  ارزش ها 
را  فرهنگ کشورها  اتیک17  بکارگیری رويکرد  با  هافستد 
ابهام گريزی19،  قدرت18،  فاصله  ارزشی  بعد  پنج  برساس 

15. Stone et al
16. Hofstede & McCrae
17. 4. اتیک )etic( اشاره به اصوات مشترک در همه زبان ها دارد و 
امیک )emic( نشانگر صدای خاص يک زبان يا گروهی از زبان های 
از مهمترين راه های شناخت فرهنگ و شخصیت  مرتبط است. يکی 
يک جامعه، رويکرد اتیک و نگاه از بیرون است. اين رويکرد بر اين 
مشترک جهانی  فرهنگی  ابعاد  از  مجموعه ای  که  است  استوار  فرض 
يک  است.  ارتباط  در  فرهنگ ها  کل  با  يکسان  بطور  که  دارد  وجود 
براساس  که  است   )1980( هافستد  الگوی  اين روش  از  مثال خوب 
فرهنگ های  از  وسیعی  دامنه  طبقه بندی  و  سنجش  به  فرهنگی  5بعد 

ملی پرداخته است.
18.. power distance
19. uncertainty avoidance

نگرش  و  مردخويی/زن خويی21  فردگرايی/جمع گرايی20، 
بلندمدت/کوتاه مدت22 مورد مطالعه قرار داد.

خط مشی گذاری فرهنگی
با  تلقی کرد که  نظام فرعی  را می توان يک  هر خط مشی 
است.  ارتباط  در  خود  از  پايین تر  و  باالتر  خط مشی های 
معنی عام و عرفی، مجموعه ای  به  نیز  فرهنگی  خط مشی 
خط مشی های  و  اولويت ها  اصول،  مبانی،  اهداف،  از 
بر  فرهنگی  واقع خط مشی  در  می شود.  شامل  را  اجرايی 
متخصصان  و  مسئوالن  نظر  اتفاق  و  رسمی  توافق  نوع 
و  اصول  مهمترين  تبیین  و  تدوين  تشخیص،  در  امور 
اولويت های ضروری برای هدايت حرکت فرهنگی داللت 
دارد )پورعزت و باقری، 1392(. برخی از انديشمندان خط 
مشی فرهنگی را کنشی آگاهانه در قلمر فرهنگ که عمدتا 
توسط دولت ها اتخاذ می شود تعريف کرده اند. خط مشی 
فرهنگ  عرصه  در  عمومی  مشی  خط  واقع  در  فرهنگی، 
است. اين پیش فرض صحیح در اين اصطالح پنهان است 

20.individualism/Collectivism
21. masculinity/ femininity
22. long-term /short-term orientation

محتوياتابعاد فرهنگ ملی

کم: قدرت در جامعه پراکنده است و افراد خود را يکسان تلقی می کنند.فاصله قدرت
زياد: جامعه توزيع نابرابر قدرت را می پذيرد.

کم: افراد ريسک پذيرند و گزينه های مختلف و متفاوت و متناوبی را در اختیار دارند.اجتناب از عدم اطمینان
زياد: افراد در زمان قرار گرفتن در موقعیت های غیرمعمول احساس ترس و تنش می کنند.

فردگرايی: ارتباطات بین افراد ضعیف است و انتظار می رود که هر فرد به منافع خود و خانواده اش فردگرايی/ جمع گرايی
اهمیت بدهد.

جمع گرايی: افراد از لحظه تولد در گروه های منسجمی قرار دارند که حفاظت در تمام طول حیات را 
به عنوان وفاداری به يکديگر عرضه می نمايند.

ارزش های مردساالری: گرايشات زياد به سمت پیشرفت، قدردانی و پاداش عوامل اصلی ايجاد انگیزه مردساالری/ زن ساالری
برای اين رفتارها به شمار می آيند.

ارزش های زن ساالری: تاکید بر کیفیت زندگی، توسعه پايدار جامعه، تعادل میان زندگی خصوصی و 
زندگی شغلی و عدم تبعیض میان زن و مرد در موقعیت های مشابه می باشد.

بلندمدت/  جهت گیری 
کوتاه مدت

جهت گیری بلندمدت: افراد به سنت ها ارج می نهند و برای کسب نتايج طوالنی مدت شکیبا و دارای 
پشتکار هستند.

جهت گیری کوتاه مدت: بر حال و آينده ی نزديک متمرکزند.

جدول 1. ابعاد فرهنگ ملی بر طبق بررسی های هافستد*

*. بر طبق تحقیقات هافستد )1983(. رابطه فرهنگی و تئوری های سازمانی و هافستد و بوند )1984(. ابعاد فرهنگی هافستد: تايید مستقل با 
استفاده از بررسی ارزشی روکیچ
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عمومی  مشی  از عرصه های خط  يکی  فرهنگ  قلمرو  که 
است، اما واقعیت اين است که تفکیک عرصه های مختلف 
بسیار دشوار است.  نباشد،  ناممکن  اگر  خط مشی گذاری 
خط  و  است  اجتماعی  واقعیت  ابعاد  از  بعدی  فرهنگ 
مشی عمومی از آنجا که به واقعیت های اجتماعی مريوط 
می شود دارای بعد فرهنگی است، اما بسته به موضوعات 
مختلف اين بعد فرهنگی می تواند پررنگ تر يا کم رنگ تر 

شود )خنیفر و اقداغی، 1394(. 
آن دسته از خط مشی ها که به طور مستقیم تأثیرگذاری 
مشی  خط  اند،  کرده  قصد  و  گرفته  هدف  را  فرهنگ  بر 
اهداف  با  که  عمومی  مشی های  ديگر خط  و  فرهنگی اند 
و  زمینه ها  دارای  اما  اند،  شده  تنظیم  اقتصادی  و  سیاسی 
مفهوم خط مشی  دايرة  از  نیز هستند،  فرهنگی  پیامدهای 
فرهنگی خارج اند. قیِد داشتن قصد و هدفی مشخص و 
از پیش تعیین شده همچنین می تواند خط مشی فرهنگی 
امور  در  دولتمردان  و  حاکمان  سلیقه ای  مداخلة  از  را 
از  می توانیم  هنگامی  تنها  بنابراين  کند.  متمايز  فرهنگی 
خط مشی گذاری فرهنگی سخن بگويیم که امور فرهنگی 
عرصه،  اين  در  آنها  و  گیرد  قرار  دولت ها  دستورکار  در 
با استفاده از اقتدار مشروعشان برای اجرای سیاست هايی 
 .)1394 )خنیفر،  شوند  عمل  وارد  شده  تعیین  پیش  از 
و  کلی  راهبردهای  و  اصول  شامل  فرهنگی  خط مشی 
يک  فرهنگی  عملکرد  نوع  بر  که  است  شده ای  عملیاتی 
با  ديگر،  عبارت  به  دارد.  استیالء  اجتماعی  نظام  يا  نهاد 
نوعی  بايد گفت خط مشی فرهنگی  يک تعريف عملیاتی 
در  امور  متصديان  و  مسئوالن  نظر  اتفاق  و  توافق رسمی 
تشخیص، تعیین و تدوين مهمترين اصول و اولويت های 
الزم و ضروری در فعالیت های فرهنگی می باشد و راهنما 
اين  بود.  خواهد  فرهنگی  مديران  برای  دستورالعمل  و 
ايجاد،  در  اداره دولت  به  نوع خط مشی گذاری، معطوف 
زمینه  در  تنظیمات  و  مقررات  سازی  دگرگون  يا  تحکیم 
باشد  ايجابی  يا  سلبی  می تواند  اراده  اين  است؛  فرهنگ 
)افتخاری و باباخانی، 2016(. خط مشی گذاری فرهنگی 
دارای دو ساحت نظری و عملی است. عرصه نظری آن 
مربوط به مطالعات در زمینه خط مشی فرهنگی است که 
در رشته های مختلف توسط دانش پژوهان دنبال می شود. 
در مقابل، عرصه عمل به اقدام دولتمردان مربوط می شود. 
در ساحت نظری، سلبقه مطالعه خط مشی فرهنگی به نسل 
سوم مطالعات فرهنگی و در راس آن تونی بنت23 )1992(، 
23.  Tony Beant

باز می گردد. اين برهه فکری مدعی است مطالعات فرهنگی 
بايد خود را از برج عاج نشینی خالص کند و به مطالعه 
زندگی روزمره بپردازد. مطالعات فرهنگی بايد خود را در 
سیاست گذاری ها و رويه های تاثیرگذار در زندگی روزمره 
درگیر سازد و با رويکردهای متفاوت، چه انتقادی و چه 
امکان  حد  تا  و  بپردازد  سیاست ها  ارزيابی  به  اصالحی، 

گزينه های بديل معرفی کند )کمیلی و همکاران، 2017(. 

پیشینه  پژوهش
در  و  ايران  خارج  محققان  توسط  مطالعاتی  و  پژوهش ها 
داخل کشور در خصوص خط مشی های فرهنگی و عوامل 
اينجا  در  که،  گرفته  انجام  اخیر  سال های  در  آن  بر  موثر 
مواردی به اجمال اشاره می شود. الزم به ذکر می باشد که 
در خصوص رابطه خط مشی فرهنگی با فرهنگ سازمانی، 
به  بار  اولین  برای  پژوهش  اين  چون  شهروندی  و  ملی 
داخل  در  مشابه ای  تحقیق  می پردازد  اين موضوع  بررسی 
يا خارج از کشور مشهود نبوده است لذا به ذکر پیشینه در 

راستای متغیرهای پژوهش بسنده می نمائیم.

چارچوب نظری پژوهش
اگر فرهنگی وجود داشته باشد و براي بررسی و تحلیل مد 
نظر قرار گیرد، بايد ابعاد مشخصی داشته باشند که بتوانند 
)رابینز، 1385(  واقع شوند  تعريف شده و مورد سنجش 
استفاده شده است مدل دنیسون  اين تحقیق  مدلی که در 
مي باشد که در سال 2000 مطرح شده است. داليل انتخاب 
اين مدل به عنوان مدل مفهومی و نظري تحقیق عبارتند از: 
مبناي اصلی اين مدل به اين نکته اساسی استوار است که 
چگونه فرهنگ سازمانی بر روي عملکرد تأثیر می گذارد؛ 
اين مدل جهت مديريت تغییر در سازمان ها به کار می رود 
نیازمند تغییر هستند  و مؤلفه هايی از فرهنگ سازمانی که 
بازنگري  اولويت  در  تا  می  کند  مشخص  خوبی  به  را 
از  عمیقی  و  کامل  ابعاد  شامل  دنیسون  مدل  گیرند؛  قرار 
فرهنگ سازمانی می باشد؛ اين مدل تأثیر بسیار مستقیمی 
چارچوبی  مدل  اين  دارند؛  سازمانی  فرهنگ  روي  بر 
نمايد؛  ارائه می  بین مدل هاي فرهنگ سازمانی  جديد در 
از نظر شاخص هاي اندازه گیري و سنجش ابعاد فرهنگ 
سازمانی مدلی کامل به حساب می آيد؛ قابلیت استفاده در 
مدل  اين  گرافیکی  نمودار  دارد؛  را  سازمانی  تمام سطوح 
ويژگی هاي فرهنگ سازمانی را در دو بعد تمرکز داخلی و 
خارجی و میزان انعطاف و همچنین، در سطح 12 شاخص 
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دنیسون در  نشان می دهد؛ مدل  کاماًل واضح  به صورتی 
خارج از کشور توسط سازمان هاي مختلفی به طور گسترده 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  سازمانی  فرهنگ  ارزيابی  براي 
ويژگی هاي  داراي  شهروندي  فرهنگ  اِرمه  نظر  به  است. 
زير است: اولین ويژگی اين است که شهروندي بايد مبتنی 
فرهنگ  ويژگی  دومین  باشد.  محیط  و  تاريخ  شناخت  بر 
شهروندي، تحصیل قواعد سلوک دموکراتیک است، چه از 
لحاظ رفتار و چه از نظر ارزش هاي اخالقی، شهروند نه 
تنها بايد به حقوق بلکه بايد به وظايف خود آگاه باشد. از 
جمله وظايف او مبارزه براي محترم شمرده شدن حقوق 
نگرش  يعنی  است،  مدارا  ديگر  تکلیف  باشد.  می  وي 
مربوط به همزيستی ساده ضمن حفظ فاصله با اشخاص و 

گروه هايی که بیگانه تلقی می شوند و بی تفاوتی را بر می 
نفی  بدون  را  ديگري  می کند  مجبور  را  ما  مدارا  انگیزند، 
با  باهم تالقی و  اجازه دهیم ديدگاه ها  بپذيريم،  خويشتن 
گوش  ديگري  به سخن  باشیم  حاضر  شوند،  مقايسه  هم 
دهیم، حق متفاوت بودن او را بپذيريم و سرانجام تغییر و 
نوآوري را قبول کنیم )ارمه،1376(. هافستد، فرهنگ ملی 
اعضاي  که  مي کند  تعريف  ذهن  جمعي  ريزي  برنامه  را 
گروه يا دست هاي از مردم را ازگروه های  )طبقات( ديگر 
متمايز میکند، از نظر هافستد، فرهنگ متشکل از دو بخش 
اصلي اَعمال و ارزش ها مي باشد و هسته فرهنگ به وسیله 
رويکرد  کارگیری  به  با  هافستد  مي گیرد.  شکل  ارزشها 
کشورها  فرهنگ  زبانها(  همه  در  مشترک  )اصوات  اتیک 

موضوع تحقیقنويسندهعنوان تحقیق/ پژوهش

1
سیاست هاي  اجراي  موانع 
فرهنگی کشور طی برنامه هاي 

اول تا چهارم توسعه

و همکاران:  زاده  شریف 
1392

بررسی برنامه هاي اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می 
دهد بخشی از سیاست هاي فرهنگِی مندرج در این برنامه ها اجرا شده 

و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازي در پیش است

2
مشی  خط  سیستم  تدوین 
با  نگر  آینده  فرهنگی  گذاری 

استفاده از هم افزایی مدل ها
پور عزت: 1392

چون  ابهامي  پر  و  پیچیده  موضوعات  بر  نظارت  و  هدایت  بررسي، 
فرهنگ جز از طریق الگوي سیستمي امکا نپذیر نیست.

برای 3 چارچوبی  طراحی 
عمومی:  مشی  خط  پیشنهادیه 

پژوهشی ترکیبی

آذر:  عادل  و  فر  دانایی 
1391

تاثیر ساختارهای سیاسی کالن مانند قانون اساسی یا نوع حکومت، بر 
فضای خط مشی گذاری جهت )کاهش یا افزایش دادن خط مشی(.

4
تاثیر خط مشی گذاری عمومی 
تبیین  با  سازمانی  فرهنگ  و 
آرامش روان شناختی مبتنی بر 

صبر در جوامع اسالمی

پورنوروز:  و  احسانی 
1395

بخش  اقدامات  و  فعالیت ها  در  کلی  خطوط  نشان دهنده  مشی،  خط 
عمومی است و اما خط مشی فرهنگی نوعی خط مشی عمومی است 

که عرصه فرهنگ را در کانون توجه خود دارد.

5
رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار 
درکارکنان  سازمانی  شهروندی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  ستادی 

تربت حیدریه در سال1394

همبستگی مثبت و معنی دار بین متغیرهای آموزش شهروندی و میزان نیازی و جعفرپور؛ 1394
پایبندی  میزان  با  شهروندان  شهروندی  های  آموزش  از  مندی  بهره 
آنان به فرهنگ شهروندی را در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأیید 

قرار داده است.

به نقش های روشنفکران به عنوان گروه های ذی نفوذ در شکل  گیبسون 2010سیاست خط مشی فرهنگی6
روشنفکران  چگونه  پردازد.  می  فرهنگی  مشی  خط  به  دادن 
انگلیسی خط مشی دولت را در مورد هدايت ايده های رو به 

جلو در دنیا و در اسکاتلند موثر بوده
و خط 8 فرهنگی  محصوالت 

مشی عمومی
تاثیر دولت به عنوان ذی نفعان بر خط مشی فرهنگی در مدل اندی پرات: 2005

اقتضايی مدل نظری خط مشی فرهنگی صدا و سیما

جدول 2 . مروری بر تحقیق انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش
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را بر اساس پنج بعد ارزشي فاصله قدرت، ابها م گريزي، 
نگرش  و  خويي  زن  مردخويي  گرايي،  جمع  فردگرايي 
)هافستد،  داد  قرار  مطالعه  مورد  همدت  کوتا  بلندمدت 
2004(. از ارتباط میان متغییرهای پیشبین با متغییر مالک 
میانجی( مدل  متغییرهای  اساسی  )با در نظر گرفتن نقش 

مفهومی را می توان ارائه نمود.

روش پژوهش
کاربردي  تحقیقات  نوع  از  هدف،  نظر  از  حاضر  تحقیق 
نوع  از  توصیفی  داده ها،  گردآوري  نحوه  نظر  از  و  است 
همبستگی اسـت که در آن از روش مدل سازي معادالت 
برازش  و  فرضیات  آزمون  براي  ساختاری24  مسیري- 
پژوهش  آماری  جامعه  اسـت.  شـده  اسـتفاده  مـدل 
حوزه  معاونان  و  کارشناسان  برنامه ريزان،  کلیه ی  شامل 
کالنشهر  شهرداری های  در  شاغل  اجتماعی  و  فرهنگی 
آنها 3000  تعداد  که  اصفهان(  شیراز،  کالنشهر،تهران،   3(
نظر  از  مدل  اعتبار  سنجش  تعیین  جهت  می باشد.  نفر 
نفر   21 تعداد  به  حوزه  دراين  مجرب  اساتید  و  خبرگان 
بهره خواهیم برد. به طور متوسط در هر شهرداری، 7 نفر 
را در بر می گیرد. برای تعیین حجم نمونه از مباحث کتاب 
آذر و همکاران )2012( استفاده شد، آنان بیان کردند: بطور 
کلی در ادبیات مدل معادالت ساختاری برای مدل های با 
را  نمونه  تا 400  معمول 200  بطور  الی 15 شاخص   10

24.  Path.Structural Modeling

اوايل دهه90  از  که  آورده اند  می نمايند، همچنین  پیشنهاد 
میالدی پژوهشگران حوزه MIS به يک قانون سرانگشتی 
يافته اند  پايین حجم نمونه، دست  موقتی برای تعیین حد 
مورد   10 به  هر شاخص  ازای  به  قانون  اين  براساس  که 
اينکه  به  توجه  با   .)10 )قانون  است  نیاز  مشاهده پذير 
پژوهش حاضر مشتمل بر 6 شاخص می باشد، حجم نمونه 
احتمال  گرفتن  درنظر  با  که  شد  برآورد  نفر   600 آماری 
نقص بعضی از پرسشنامه ها و عدم برگشت برخی ديگر در 
نهايت 650 پرسشنامه در بین کارکنان شهرداری های کالن  
شهرها توزيع شدکه از اين تعداد 610 پرسشنامه برگشت 
داده شد و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. الزم به ذکر 
است که جهت تعیین اعضای نمونه آماری از روش تصادفی 
نمونه گیری طبقه بندی شده بر مبنای تقسیم کالن شهرها به 
چهار ناحیه شمال، جنوب، شرق و غرب، استفاده شد. در 
تحقیق حاضر از روش پیمايش و ابزار پرسش نامه با طیف 
اي  زمینه  داده هاي  گردآوري  براي  لیکرت  گزينه ای  پنج 
از پرسشنامه محقق  استفاده شده است. بدين صورت که 
ساخته )1397( جهت سنجش خط مشی گذاری فرهنگی، 
دنیسون  ملی،  فرهنگ  )1984( جهت سنجش  هافستد25 
و همکاران26 )2001( جهت فرهنگ سازمانی، فاطمی نیا 
)1387( جهت سنجش فرهنگ شهروندی استفاده کرديم. 
اعتماد(  درونی)قابلیت  پايايی  بررسی  منظور  به 
استفاده شد. کسب ضريب  کرونباخ  آلفاي  از  پرسش نامه 

25.  Hofsted
26.  Denison et al

نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته(؛ ماخذ: نگارندگان
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بیشتر از 0/7 برای آلفای کرونباخ نشان از پايايی مناسب 
ابزار اندازه گیری دارد که ضرايب حاصل شده از محاسبه 

آلفای کرونباخ، در جدول 3 قابل مشاهده است.
جدول 3. ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

شاخص  ضريب آلفای کرونباخ 

0.770فرهنگ سازمانی

0.820فرهنگ شهروندی

0.857فرهنگ ملی

0.799خط مشی فرهنگی

پس از جمع آوری داده ها از طريق پرسشنامه، با استفاده 
دست  به  اطالعات   ،Lisrel 8.80 و   SPSS22 افزار  نرم  از 
آزمون  از  و  شد.  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزيه  مورد  آمده 
کولموگروف- اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال بودن 
توزيع متغیرها، آزمون t، برای بررسی وضعیت متغیرها و 
مدل معادالت ساختاری برای سنجش فرضیه های پژوهش 

استفاده گرديد.

یافته ها
تحلیل ويژگی های دموگرافیک اعضای نمونه مورد بررسی 
 65 و  خانم ها  را  پاسخگويان  درصد   35 که  داد  نشان 
تعداد 10  اين  از  داده اند که  آقايان تشکیل  را  آنها  درصد 
درصد مجرد و 90 درصد متاهل می باشند. 13.77 درصد 
پاسخگويان )معادل 84 پاسخگو( عضو سمت معاونت و 
مديران  پاسخگو(   159 )معادل  درصد   36.06 کل،  مدير 

کارکنان  پاسخگو(   367 )معادل  درصد   60.17 و  ارشد 
فعالیت،  سابقه  سئوال  به  که  نفری   610 بین  از  بوده اند. 
پاسخ داده اند؛ 29.18 درصد دارای سابقه بین 10-0 سال، 
درصد   21/48 سال،   11-20 سابقه  دارای  درصد   46/56
دارای  درصد   2/78 و  سال   21-30 فعالیت  سابقه  دارای 
سابقه بیش از 30 سال بوده اند. از از نظر سطح تحصیالت، 
0.51 درصد پاسخگويان دارای تحصیالت ديپلم، 68/68 
کارشناسی و 30/81  يا  کاردانی  دارای تحصیالت  درصد 
درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد يا دکتری هستند. 
تحصیالت  دارای  پاسخگويان  فراوانی  ترتیب،  بدين 
کاردانی و کارشناسی در نمونه مورد بررسی بسیار باالتر 
پاسخ   610 بین  در  اين،  بر  عالوه  است.  طبقات  ساير  از 
دهنده به گزينه سن، 9.67 درصد پاسخگويان بین 20-30 
سال، 48.03 درصد پاسخگويان بین 40-30 سال، 33.93 
پاسخگويان بین 50-40 سال و 8.37 درصد پاسخگويان 
افراد  بیشتر  ترتیب  اين  به  از 50 سال سن داشته اند  بیش 
شرکت کننده در رده سنی بین 40-30 سال بوده اند. برای 
آزمون نرمال بودن داده ها، روش های مختلفی مورد استفاده 
قرار می گیرد، يکی از مناسب ترين اين روش ها، استفاده از 

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف است. 
در اين پژوهش جهت مناسب بودن وضعیت عامل ها 
اين  طبق  بر  شد.  استفاده  جامعه  يک  میانگین  آزمون  از 
 0.05 از  بزرگتر  معناداری  عدد  که  کجا  هر  در  آزمون، 
شده   گرفته  نظر  در  میانگین  و  متغیر  وضعیت  میان  باشد 
تفاوت معناداری وجود ندارد و متغیر از وضعیت متوسطی 
برخوردار خواهد بود، اما چنانچه عدد معناداری کوچکتر 

خط مشی فرهنگیفرهنگ شهروندیفرهنگ ملیفرهنگ سازمانی

610610610610تعداد

3.0993.4693.1543.116میانگینپارامترهای نرمال

0.6570.5300.6390.626انحراف معیار

0.0360.0440.0590.064قدرمطلقبیشترين انحراف

0.0360.0230.0280.053مثبت

0.064-0.059-0.044-0.026-منفی

0.8871.0871.4471.587مقدار آماره

0.4110.1880.3030.103معناداری

جدول 4. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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از 0.05 باشد اين بدان معناست که میان وضعیت متغیر و 
میانگین در نظر گرفته شده تفاوت معناداری وجود دارد. 
متغیرها  باشد وضعیت  مثبت  پايین  باال و  مقادير حد  اگر 
مناسب و اگر حد باال و پايین منفی باشد وضعیت متغیرها 
نشان  را  آزمون  اين  نتايج  جدول)5(،  می باشد.  نامناسب 

داده است

آزمون همبستگی
اولیه  بررسی  برای  پژوهش  سواالت  بررسی  از  پیش 
سواالت تحقیق، جهت تعیین وجود همبستگی و رابطه 
شده  ارائه  پاسخ های  چون   - متغیر  دو  بین  معناداری 
همبستگی  میزان ضريب  از  است-  نرمال  توزيع  دارای 
 SPSS22 پیرسون در تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار
در  رگرسیون  تحلیل  به  مربوط  نتايج  می کنیم.  استفاده 
تايید  و  بررسی  از  پس  است.  شده  ارائه   6 جدول 
متغیرها  بین  رابطه  بودن  معنادار  بررسی  جهت  الگو 
می شود.  استفاده   t-value همان  يا   t آزمون  آماره  از 
می شود  بررسی   0/05 در سطح خطای  معناداری  چون 

بنابراين اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون 
رابطه  شود،  محاسبه  کوچک تر   1/96 از   t-value
با رنگ قرمز نمايش داده  معنادار نیست و در نرم افزار 
رابطه  باشد  بیشتر   1/96 از  آن  مقدار  اگر  اما  می شود؛ 
بین  رابطه  قدرت  بیان  برای  همچنین  و  است  معنادار 
بار  وسیله  به  مشاهده  قابل  متغیر  و  پنهان(  عامل)متغیر 
عاملی  بار  می شود.  استفاده  استاندارد  يا ضريب  عاملی 
 0/3 از  کمتر  عاملی  بار  اگر  است.  يک  و  صفر  بین 
تا   0/3 بین  عاملی  بار  اگر  است،  ضعیف  رابطه  باشد 
0/6 باشد قابل قبول است و اگر بزرگ تر از 0/6 باشد 

است.  مطلوب  خیلی 
رد  برای  شد  بیان  قبل  بخش های  در  که  همانطور 
معادالت  مدل  از  حاضر  پژوهش  فرضیات  تايید  يا 
شده  استفاده  لیزرل  نرم افزار  از  استفاده  با  ساختاری 
در  لیزرل  نرم افزار  خروجی  حاضر  پژوهش  در  است. 

می شود.  مشاهده  معنی داری  و  استاندارد  حالت 

جدول 5. نتایج شاخص های پژوهش از لحاظ مناسب بودن؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

P-Valueعامل
(tailed-2).Sigانحراف معیارمیانگینt آزمون

0.0003.0990.6573.750فرهنگ سازمانی
0.0003.4690.53021.860فرهنگ ملی

0.0003.1540.6395.982فرهنگ شهروندی
0.0003.1160.6264.578خط مشی گذاری فرهنگی

جدول 6.  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق
ضریب متغیر

همبستگی
مقدار آمارهضریب تعیین

F
نتیجه آزمون سطح معناداری

مستقل: فرهنگ سازمانی
وابسته: خط مشی فرهنگی

تایید0.1070.217.0070.003

مستقل: فرهنگ ملی
وابسته: خط مشی فرهنگی

تایید0.3170.304.1670.003

مستقل: فرهنگ شهروندی
وابسته: خط مشی فرهنگی

تایید0.4540.335.7780.004
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نمودار 2. خروجی مدل مفهومی پژوهش در حالت استاندارد؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نمودار 3. خروجی مدل مفهومی پژوهش در حالت t-value؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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فرهنگ  که  بود  شده  ادعا  پژوهش  اول  فرضیه  1.در 
و  مثبت  تاثیر  فرهنگی  گذاری  خط مشی  بر  سازمانی 
معناداری دارد؛ که تجزيه تحلیل آماری بین اين دو نشان 
می دهد با توجه به جدول )7(؛ عدد معنی داری مسیر مابین 
دو متغیر برابر )4.88( می باشد و چون اين مقدار بزرگتر از 
1.96 می باشد، از اين رو اين فرضیه مورد تايید قرار می 
گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت 
می باشد اين اثر مستقیم می باشد. میزان اثرگذاری متغیر 
فرهنگ سازمانی بر خط مشی گذاری فرهنگی با توجه به 
جدول )7( برابر)0.55( است که نشان میدهد به ازای يک 
خط مشی  متغیر  سازمانی،  فرهنگ  متغیر  در  تغییر  واحد 
گذاری فرهنگی 0.55 واحد و همراستا با فرهنگ سازمانی 

تغییر خواهد يافت.
فرهنگ  که  بود  شده  ادعا  پژوهش  دوم  فرضیه  2.در 
و  مثبت  تاثیر  فرهنگی  گذاری  خط مشی  بر  شهروندی 

معناداری دارد؛ که تجزيه تحلیل آماری بین اين دو نشان 
می دهد با توجه به جدول )7(؛ عدد معنی داری مسیر مابین 
دو متغیر برابر)6.02( می باشد و چون اين مقدار بزرگتر 
از 1.96 می باشد، از اين رو اين فرضیه مورد تايید قرار 
از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده  می گیرد. 
مثبت می باشد اين اثر مستقیم می باشد. میزان اثرگذاری 
با  فرهنگی  گذاری  بر خط مشی  شهروندی  فرهنگ  متغیر 
توجه به جدول )7( برابر )0.24( است که نشان می دهد 
به ازای يک واحد تغییر در متغیر فرهنگ شهروندی، متغیر 
خط مشی گذاری فرهنگی 0.24 واحد و همراستا با فرهنگ 

شهروندی تغییر خواهد يافت.
فرهنگ  که  بود  شده  ادعا  پژوهش  سوم  فرضیه  3.در 
ملی بر خط مشی گذاری فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری 
دارد؛ که تجزيه تحلیل آماری بین اين دو نشان می دهد 
دو  مابین  مسیر  داری  معنی  )7(؛ عدد  به جدول  توجه  با 

جدول 7. نتایج فرضیه ها؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

ف
نتیجهمعناداریاستانداردفرضیهردي

تايید0.554.88فرهنگ سازمانی بر خط مشی گذاری فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.1

تايید0.246.02فرهنگ شهروندی بر خط مشی گذاری فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.2

تايید0.292.28فرهنگ ملی بر خط مشی گذاری فرهنگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.3

جدول 8. نتایج برازش کلی مدل تحقیق؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

نتیجهحد قابل قبولمقدارشاخص
Χ2/df2.665 قابل قبولبین 1 تا

)NFI(0.90شاخص برازش هنجار شده)قابل قبول0/9>)0/9 و باالتر
(GFI)قابل قبول0/9>)0/9 و باالتر(0.91شاخص نیکویی برازش

(AGFI)قابل قبولنزدیک به یک 0.92شاخص نیکویی برازش اصالح شده
(NNFI)یا شاخص برازش هنجار نشده (TLI)قابل قبول0/9>)0/9 و باالتر(0.93شاخص توکر-لوییس

(IFI)قابل قبول0/9>)0/9 و باالتر(0.94شاخص برازش افزایشی
(CFI)قابل قبول0/9>)0/9 و باالتر(0.91شاخص برازش تطبیقی

(PNFI)قابل قبول0/6>0.84شاخص برازش هنجار شده مقتصد
(RMSEA)قابل قبول0/08>0.078ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

)RFI( قابل قبول0/9>0.92شاخص برازش نسبی
)RMR( قابل قبولنزدیک به صفر0.054ریشه میانگین مربعات باقیمانده
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از  بزرگتر  اين مقدار  باشد و چون  برابر)2.28( می  متغیر 
قرار  تايید  مورد  فرضیه  اين  رو  اين  از  باشد،  می   1.96
از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده  می گیرد. 
مثبت می باشد اين اثر مستقیم می باشد. میزان اثرگذاری 
متغیر فرهنگ ملی بر خط مشی گذاری فرهنگی با توجه به 
جدول )7( برابر )0.29( است که نشان می دهد به ازای 
خط مشی  متغیر  ملی،  فرهنگ  متغیر  در  تغییر  واحد  يک 
ملی  فرهنگ  با  همراستا  و  واحد   0.29 فرهنگی  گذاری 

تغییر خواهد يافت.
با توجه به خروجی لیرزل که درجدول 8، ارائه شده 
است، کای دو به هنجار برابر با 2.66 است و کمتر از 3 
RM� قبولی است. شاخص قابل  مقدار  بنابراين   می باشد، 
SEA برابر با 0.078 مقدار قابل قبولی است؛ و از آنجائی 

که بیش از 3 شاخص در حالت مطلوب هستند، بنابراين 
مدل تحقیق از برازندگی مناسبی برخوردار است. 

نتیجه گیری و جمعبندي
فرهنگ  تاثیر  اول  فرضیه  آزمون  از  حاصل  يافته های 
تايید  را  فرهنگی  گذاری  خط مشی  عوامل  بر  سازمانی 
می کند میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر برابر 0.107 
با سطح معناداری 0.003 است. چون میزان سطح معناداری 
لذا فرض وجود رابطه  از میزان خطای 0.05 کمتر است 
با فرهنگ سازمانی  بین عوامل خط مشی فرهنگی  معنادار 
با سطح خطای 0.05، تايید می گردد. همچنین با توجه به 
 0.55 استاندارد  مقدار ضريب  که  آنجا  از   3 و   2 نمودار 
و مقدار معناداری)t-value( از عدد 1.96 بزرگتر است 
)برابر با 4.88( در سطح 95 درصد می توان گفت بین اين 
تايید  بنابراين فرض صفر  دارد،  رابطه ای وجود  متغیر  دو 
خط مشی گذاری  عوامل  بر  سازمانی  فرهنگ  و  نمی شود 
نتايج  به  توجه  با  دارد.  معناداری  و  مثبت  تاثیر  فرهنگی 
حاصل از فرضیه اول استنباط می شود که مديران در زمان 
فرهنگی  بافت  به  بايستی  فرهنگی  خط مشی های  تدوين 
کارکنان سازمان  نمايند چرا که  موجود در سازمان توجه 
و  نموده اند  منطبق  سازمانی  فرهنگ  با  را  خود  نوعی  به 
ارباب رجوع  با  بیشتری  تعامل  آنجايی که کارکنان در  از 
می باشند لذا درک و تفسیر آنها و هماهنگی بین مولفه های 
خط مشی گذاری فرهنگی با فرهنگ سازمانی نهادينه شده 
در سازمان بیشتر به چشم می خورد. از طرفی، با توجه به 
اينکه شهرداری ها به عنوانی سازمانی پويا، تحول و تغییر 
کار  دستور  در  سازمانی  و  مديريتی  مختلف  ابعاد  در  را 

شهرداری ها  در  سازمانی  فرهنگ  شناخت  اند،  داده  قرار 
تدوين خط مشی  استراتژيک در  اجرای  از  به عنوان يکی 
گذاری فرهنگی، ضرورتی اجتناب ناپذير و اقدامی شايسته 
و ضروری قلمداد می گردد. در رابطه بررسی ارتباط عوامل 
به  نظر  سازمانی،  فرهنگ  با  فرهنگی  گذاری  خط مشی 
نشده  انجام  زمینه  اين  در  پژوهشی  چنین  تاکنون  اينکه 
است، يافته های آن با ساير مطالعات قابل مقايسه نیست.  
فرهنگ  تاثیر  دوم  فرضیه  آزمون  از  حاصل  يافته های 
تايید  را  فرهنگی  گذاری  خط مشی  عوامل  بر  شهرندی 
می کند. میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر برابر 0.454 
با سطح معناداری 0.003 است. چون میزان سطح معناداری 
لذا فرض وجود رابطه  از میزان خطای 0.05 کمتر است 
معنادار بین عوامل خط مشی فرهنگی با فرهنگ شهروندی 
با سطح خطای 0.05، تايید می گردد. همچنین با توجه به 
نمودار 2 و 3 از آنجا که مقدار ضريب استاندارد 0.24 و 
است  بزرگتر   1.96 عدد  از    )t-value(معناداری مقدار 
)برابر با 6.02( در سطح 95 درصد می توان گفت بین اين 
تايید  بنابراين فرض صفر  دارد،  رابطه ای وجود  متغیر  دو 
بر عوامل خط مشی گذاری  نمی شود و فرهنگ شهروندی 
نتايج  به  توجه  با  دارد.  معناداری  و  مثبت  تاثیر  فرهنگی 
به  توجه  با  که  می شود  استنباط  دوم  فرضیه  از  حاصل 
نوعی  موجب  پديده  اين  شهروندی،  فرهنگ  مولفه های 
احساس تعلق اجتماعی کارکنان به سازمان شده، همچنین 
ارزشی  بنیان های  که  است  باورهايی  و  ارزش ها  واجد 
هويت شخصی شهروندان را شکل داده و تامین کننده رفاه 
شهروندان است. لذا مديران در زمان تدوين خط مشی های 
فرهنگی بايستی به اين مقوله توجه نمايند چرا که فرهنگ 
شهروندی متاثر از سازهای انسان ساخت و جمعی است که 
الزاماتی را در قالب ارزش ها و هنجارها به زندگی انسانی 
نیستند  همیشگی  اگرچه  الزامات  اين  است،  ساخته  وارد 
ارزش های  به  شهروندان  وابستگی های  دهنده  نشان  اما 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و .... بوده است. لذا 
شهروندان  شهری،  محیط های  در  زندگی  دلیل  به  امروزه 
که  می باشند  فرهنگی  سازی  نهادينه  و  پذيرش  مستلزم 
شامل انواعی از ارزش ها و هنجارهايی است که به شکلی 
آنها  زندگی  افراد  مختلف  نیازهای  تامین  ضمن  پايدار 
روابط  اين  که  مثمرثمر شکل دهد  به شکل  در محیط  را 
زندگی شهروندان را در عرصه های خصوصی، عمومی و 
دولتی تحت اشعاع قرار می دهد. از آنجايی که شهروندان 
برای پاره ای از مسائل شهری خود به شهرداری ها مراجعه 
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هنجارهای شهروند  و  ارزش ها  نهادينه کردن  لذا  می کنند 
حرکت  می تواند  فرهنگی  های  خط مشی  بافت  در  پسند 
موثری در نیل به اهداف متعالی در جامعه باشد. در رابطه 
بررسی ارتباط عوامل خط مشی گذاری فرهنگی با فرهنگ 
اين  در  پژوهشی  چنین  تاکنون  اينکه  به  نظر  شهروندی، 
زمینه انجام نشده است، يافته های آن با ساير مطالعات قابل 
مقايسه نیست. يافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم تاثیر 
فرهنگ ملی بر عوامل خط مشی گذاری فرهنگی را تايید 
می کند میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر برابر 0.317 
با سطح معناداری 0.003 است. چون میزان سطح معناداری 
لذا فرض وجود رابطه  از میزان خطای 0.05 کمتر است 
با  ملی  فرهنگ  با  فرهنگی  خط مشی  عوامل  بین  معنادار 
به  توجه  با  همچنین  می گردد.  تايید   ،0.05 خطای  سطح 
نمودار 2 و 3 از آنجا که مقدار ضريب استاندارد 0.29 و 
است  بزرگتر   1.96 عدد  از    )t-value(معناداری مقدار 
)برابر با 2.28( در سطح 95 درصد می توان گفت بین اين 
تايید  بنابراين فرض صفر  دارد،  رابطه ای وجود  متغیر  دو 
نمی شود و فرهنگ ملی بر عوامل خط مشی گذاری فرهنگی 
از  نتايج حاصل  به  با توجه  دارد.  معناداری  مثبت و  تاثیر 
بر  استنباط می شود که فرهنگ ملی می تواند  فرضیه سوم 
اثرات جدی بگذارد.  ارزش های کاری و نگرش های فرد 
در واقع اختالفاتی که افراد از نظر سن، جنس، تخصص 
نوعی  کننده  توجیه  می توانست  داشتند،  سازمانی  مقام  يا 
رفتار آنان نسبت به آنچه پیشتر بوده است، باشد. مديران و 
کارکنان شهرداری ها از لحاظ چهار بعد فرهنگ ملی دارای 
از  در هر يک  ملی  فرهنگ  ويژگی های  می باشند.  تفاوت 
شعب شهرداری ها بر چگونگی خط مشی های تدوين شده 
اتخاذ  رويکرد  نوع  بنابراين  است.  گذار  اثر  آن شعب  در 
شده توسط هر شعب ممکن است بر نگرش کلی مديران 
که در راس قرار دارند اثر بگذارند بنابراين در زمان تدوين 
خط مشی های فرهنگی بايستی به مقوله فرهنگ ملی توجه 
شود چرا که، با توجه به محیط پويای شهرداری ها می توان 
سطوح  در  کارکنان  کردن  درگیر  رويکردهای  طريق  از 
آنان  جمع گرايی؛  و  گروهی  کار  به  توجه  سازمان،  باالی 
سازمان  قوت های  و  مشکالت، ضعف ها  با  نزديک  از  را 
بین  اعتماد  بر  مبتنی  اين طريق فرهنگی  از  تا  نموده  آشنا 
کارکنان  گاه  هر  شود،  نهادينه  سازمان  مديران  و  کارکنان 
اعتماد  وظايفشان  انجام  خصوص  در  سازمان  مديران  به 
داشته باشند میزان تعهد، وفاداری کارکنان و تمايلشان به 
انجام رفتارهای فراتر از مسئولیت و کمک به ارباب رجوع 

و  رجوع  ارباب  با  مناسب  برخورد  مشکالت،  رفع  برای 
..... افزايش می يابد. همچنین مديران شهرداری ها بايد برای 
الزم  ابزار  از  سازمانی  طبقات  بین  قدرت  فاصله  کاهش 
برقراری  طريق  از  می توان  را  کار  اين  که  نمايند  استفاده 
عدالت در توزيع پاداش ها و فرصت های توسعه رفع نمود. 
در رابطه بررسی ارتباط عوامل خط مشی گذاری فرهنگی 
با فرهنگ شهروندی، نظر به اينکه تاکنون چنین پژوهشی 
ساير  با  آن  يافته های  است،  نشده  انجام  زمینه  اين  در 
مطالعات قابل مقايسه نیست. با توجه به يافته های پژوهش 

پیشنهادات زير مطرح می گردد:
- تأثیــر افــکار عمومــی در زمان هایــی بــه صــور مختلــف 
ــی  ــی و صنف ــی، حزب ــی، گروه همچــون اعتراضــات قوم
بارهــا مشــاهده شــده اســت و اهمیــت آن توســط خبــرگان 
علمــی و کاربــردی در مراکــز مــورد مطالعــه در ایــن 
تحقیــق تأکیــد گردیــد؛ لــذا بــا کســب اطالعــات از مراکــز 
در خصــوص حساســیت ها، عالیــق و تاکیــدات گروهــی و 
ــی گذاران  ــط خط مش ــد آن توس ــتانی و رص ــی اس اجتماع
بــه صــورت جمــع آوری دقیــق، مناســب و مســتمر 
ــا در  ــن آن ه ــر گرفت ــتانی و در نظ ــز اس ــات مراک اطالع
ــوان  ــی ت ــی م ــای فرهنگ ــی ه ــط مش ــن خ ــان تدوی زم
ــن  ــا بدی ــح داده شــود ت ــی پاســخ صحی ــکار عموم ــه اف ب
ــه  ــی کــه گهــگاه ب وســیله هزینــه هــای اجتماعــی و مال
واســطه بــی توجهــی بــه شــاخص مهــم »توجــه بــه افــکار 
عمومــی« بــه ســازمان تحمیــل مــی گــردد کاهــش یابــد.

ــوان  ــهرها عن ــطح ش ــر در س ــات موث ــق تبلیغ    -از طری
ــران  ــه مدی ــری ب ــک فک ــت کم ــوی در جه ــی ق بازوی
ــه  ــه س ــی گذاران در ارئ ــط مش ــه خ ــی ب ــوزه فرهنگ ح
ــرات  ــت تغیی ــی »مدیری ــد ســازمان یعن ــورد تاکی منظــر م
ــبک  ــود س ــهروندان و بهب ــت ش ــت هوی ــی، تقوی فرهنگ
و  نظرســنجی ها  و  کنــد  تــالش  فعاالنــه  زندگــی« 
ــار  ــتانی را در اختی ــز اس ــنجی در مراک ــات افکارس تحقیق
ــرای  خــط مشــی گــذاران شــهرداری های کالن شــهرها ب
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــای مناســب ب ــط مشــی ه ــن خ تدوی
ایــن ســه اصــل قــرار دهنــد زیــرا تــا زمانــی کــه تبلیغــات 
ــاز او و  ــه نی ــد مصلحــت شــهروندان خــود را ب ــر نتوان موث
نیــازش را تبدیــل بــه میــل کنــد نمی تــوان انتظــار داشــت 
ــنج  ــه س ــق و نکت ــهروند دقی ــع ش ــرای طب ــد ب ــه بتوان ک
ــف در  ــای مختل ــبکه ه ــا دور او را ش ــه دور ت ــی ک کنون
برگرفتــه برنامــه ســازی کنــد؛ و ایــن میســر نمــی شــود 
مگــر بــا دسترســی بــه اطالعــات بــرای دریافــت عالیــق 
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شــهروندان مختلــف کــه بهره گیــری از خبــرگان آگاه بــه 
ــع خواهــد شــد. ــن مشــکل رف ــذاری ای خــط مشــی گ

    - تدویــن خــط مشــی هــای متحدالشــکل بــرای کلیــه 
ــای  ــه ه ــه زمین ــه ب ــن ک ــدون ای ــهرداری ها )ب ــعب ش ش
ــون  ــی همچ ــه جنبه های ــه ب ــا توج ــرای آن ب ــف اج مختل
ســاختار ســازمانی مراکــز، قــوت و ضعــف، میــزان اســتعداد 
ــرای آن  ــکال در اج ــبب اش ــود( س ــه ش ــوان آن توج و ت
ــذا  ــود. ل ــعب می ش ــی در ش ــای فرهنگ ــی ه ــط مش خ
ــدون در  ــان ب ــی و یکس ــای کل ــی ه ــط مش ــن خ تدوی
نظــر گرفتــن ســاختار ســازمانی هــر شــهرداری و میــزان 
ــط  ــرای خ ــد در اج ــهرداری می توان ــوان ش ــتعداد و ت اس

ــد. ــی مشــکل ایجــاد نمای ــای ابالغ مشــی ه
   - بــا توجــه بــه مــدل به دســت آمــده از داده هــای کیفی 
ــوان  ــد می ت ــه دســت آم ــرگان ب ــا خب ــه ب توســط مصاحب
اســتنباط کــرد کــه معیارهــای مدیریــت تغییــرات فرهنگی، 
تقویــت هویــت شــهروندان و بهبــود ســبک زندگــی 
بیشــترین نقــش را تدویــن خط مشــی های فرهنگــی 
ــی  ــوزه فرهنگ ــرام ح ــه مدی ــه ب ــد، ک ــهرداری ها دارن ش
تدویــن  زمــان  در  می شــود  توصیــه  در شــهرداری ها 
خط مشــی ها، بــرای هــر یــک از شــعب شــهرداری ها 
ــه معیارهــای ذکــر شــده در مرکــز شــهرداری ها توجــه  ب
شــود و براســاس اولویــت اهمیتــی کــه دارنــد در تدویــن 
ــه  ــت ب ــه در نهای ــد ک ــرار گیرن ــورد توجــه ق خط مشــی م
کاهــش هزینه هــای مالــی و بــه ویــژه اجتماعــی در 

ــد. ــک می نمای ــهر کم کالن ش
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