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  پيشگفتار
 اكنون اين واقعيت به خوبي در هزاره جديد پذيرفته شده است كه مقولـه 

 نيـ ا. هـاي زنـدگي بشـر دارد    اهميتي محـوري در تمـامي عرصـه   » فرهنگ«
هـا   گوناگون در ابعاد مختلف حيات انسان ثير تحوالت سريع وأتحت تموضوع 

كـه  مورد قبول واقع شده اسـت  علوم اجتماعي  هاي جديد در گرايشظهور و 
تـوان برداشـتي درسـت و     بدون رجوع به فرهنگ و موضوعات فرهنگـي نمـي  

محتـوا و  ، در جهـان كنـوني  . كـرد دقيق از مسائل و موضوعات زنـدگي ارائـه   
كمتـر  . شكلي فرهنگي به خود گرفتـه اسـت   ؛صورت زندگي در ابعاد مختلف

فرهنگ حتي . توان يافت كه به نحوي به فرهنگ مرتبط نباشد موضوعي را مي
در بطن و صورت موضوعات اقتصادي وارد شده و جايگاه محوري در آن پيـدا  

  . استرده ك
. سـت مستلزم توجه جـدي ا ، قابل مالحظه به سمت فرهنگچرخش اين 

، اهميت فرهنگ اكنون از نقشي كه براي آن در زمينه همبسـتگي اجتمـاعي  
پر كردن اوقات فراغت ، حل مشكالت اجتماعي، ايجاد انگيزه و تحول پيشرفت

امروزه سرنوشت كشورها كامالً بـا  . و غيره متصور بودند بسي فراتر رفته است
 ونـد يپدهـد   تحوالتي كه در عرصه فرهنگ در سطوح ملي و فراملـي رخ مـي  

ر    ملت -تر دولت  كشورها و يا به عبارت دقيق. خورده است ها در جهـان متغيـ
ـ   اند كه اقـدامات و فعاليـت   كنوني وارد فضايي شده طـور اجتنـاب    ههايشـان ب

اگرچـه بخشـي از   . دارد تحـوالت عرصـه فرهنـگ قـرار     تحت تـأثير  ناپذيري
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هـا   ملـت  -ولـت  تحوالت عرصه فرهنگ و ساير تحوالت مرتبط با آن بـراي د 
ثيراتي خواهنـد بـود كـه در    أاجتناب ناپذير بوده و آنها خواه ناخواه مشمول ت

دهد ولي بخش قابل توجهي از ايـن تحـوالت قابـل درك و     اين عرصه رخ مي
ريزي كرد و تحت نظـارت و كنتـرل    توان براي آن برنامه بيني بوده و مي پيش

  . كرددرآورد و در واقع آن را مديريت 
 فرهنگ يكي از نيازهاي اساسي كشورها در وضعيت كنوني است مديريت

نه تنها اكنون به عنوان يك رشته علمي جايگاه خاصي در نظام دانشـگاهي   و
علم و هنر نزديك كـردن  . شود بلكه نوعي هنر نيز محسوب مي ؛كشورها دارد

فراتر از ، مديريت و فرهنگ به يكديگر و بكارگيري مديريت در عرصه فرهنگ
 يحتـ ، مديريت فرهنگ. است به نيازي اساسي و مبرم تبديل شده، رشته يك

. بـه انحـاء مختلـف وجـود دارد    شورها كدر تمام ، ن نام شناخته نشودياگر با ا
. كه در عرصه فرهنگ دست به مديريت نزند شود يافت نميكشوري در جهان 

هـاي   اليـت ريزي و نظـارت بـر فع   تمام كشورها يا مراكزي براي برنامه نيبنابرا
هـايي بـراي پيگيـري و انجـام      هـا و دسـتگاه   سازمانه كنيافرهنگي دارند و يا 

دامنـه و گسـتره   ، هرچنـد تعريـف  . وجـود دارد در آنهـا   هاي فرهنگي فعاليت
هاي فرهنگي و مقوالتي كه با فرهنگ مـرتبط هسـتند در كشـورهاي      فعاليت

ز آنها وجود دارد ولي مختلف با يكديگر متفاوت بوده و انتظارات مختلفي نيز ا
ها را تحـت نظـارت خـود دارنـد و يـا الاقـل        تمامي آنها به نحوي اين فعاليت

  . نسبت به آن حساس هستند
اي  مقوله فرهنگ اهميت ويـژه ، در كشور ما بعد از پيروزي انقالب اسالمي

اندركاران نظام جمهوري اسالمي را  پيدا كرده و توجه جدي مسئوالن و دست
ثير شرايط اقتصادي و اجتماعي خاص ناشي أتحت ت. استرده كبه خود جلب 

اي در عرصه فرهنگ بـه وقـوع    تحوالت و تغييرات گسترده، از انقالب و جنگ
سـيس نظـامي   أها و اهداف فرهنگي خود به ت ن انقالب اسالمي با آرما. پيوست

امر . زد براي تحقق آنها دست به نهادسازي و سازماندي ميد يبامنجر شد كه 
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سازماندهي فرهنگ و امور مرتبط با آن پس از انقالب اسالمي با تمام اهميتي 
هـاي زيـادي    هايي كه صورت گرفت با فراز و نشيب كه داشت و با تمام تالش

گونه كه بايد با هدف يـا اهـداف مشخصـي دنبـال      و در مجموع آن شدمواجه 
سـالمي  هـاي فرهنگـي متعـددي پـس از انقـالب ا      ها و دسـتگاه  سازمان. نشد

هـاي آنهـا قـرار     اي در سرلوحه برنامـه  و اهداف متنوع و گسترده شدسيس أت
  . گرفت

هـاي   آمده از مختصر بررسـي  بر اساس نتايج بدست، آنچه پس از سه دهه
تـوان   مي، هاي فرهنگي ها و سازمان هاي دستگاه شده در خصوص فعاليت انجام

ــت     ــا و فعالي ــي از عملكرده ــه بخش ــت ك ــن اس ــت اي ــاي فر گف ــي و ه هنگ
از الگـوي مشـخص و از پـيش    ، هاي انجـام شـده در ايـن عرصـه     سازماندهي

ــده  ــيده ش ــت  انديش ــوده اس ــوردار نب ــازنگري و  . اي برخ ــرورت ب ــزوم و ض ل
در هـاي اخيـر    هاي عرصـه فرهنـگ در سـال    ها و فعاليت بازسازماندهي برنامه

ه ب» مهندسي فرهنگي« در جامعه ايران به حركتي منجر شد كه عنوانت ينها
اين عبارت در جامعـه ايـران رايـج     اگرچه تعابير مختلفي از. خود گرفته است

  . نزديك است» مديريت فرهنگ« است ولي در مجموع اين عبارت به مفهوم
هـاي   و سـامان دادن بـه فعاليـت    به هر حال هرگونه تالش در زمينه سـر 

، ندهيهاي سـازما  شيوه، ها فرهنگي در جامعه مستلزم شناخت اهداف و برنامه
شـناخت  . هاسـت  گونه فعاليـت  امكانات و منابع و نحوه كنترل و نظارت بر اين

انـدازي شـفاف و    وضعيت فعلي و بررسي نقاط ضعف و قوت و ترسـيم چشـم  
ها گامي اساسـي در زمينـه مـديريت     قابل دسترس براساس امكانات و توانايي

قيقـات  هـا و تح  شود مگر آنكه پژوهش اين شناخت حاصل نمي. فرهنگ است
سـفانه  أمت، رغـم اهميـت ايـن موضـوع     علـي . جدي در اين زمينه انجام شـود 

مطالعات و تحقيقات انجام شده در زمينه مـديريت فرهنـگ در ايـران بسـيار     
بــه جـز چنــد طــرح پژوهشــي كـه عمــدتاً توســط دبيرخانــه   . محـدود اســت 

، است عالي انقالب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام شده شوراي
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باشد و در واقـع جـز    توليدات پژوهشي اين عرصه مطالعاتي بسيار محدود مي
دسترسـي بـه آنهـا نيـز آسـان       -تعداد محدودي طـرح و كتـاب و مقالـه كـه    

بررسي كم و كيـف  . اي در اين عرصه وجود ندارد آثار قابل مالحظه -باشد نمي
د كـه در  ده مطالعات انجام شده در زمينه مديريت فرهنگ در ايران نشان مي

ـ  صـورت جـدي مـورد توجـه     ه جامعه علمي ايران اين زمينه مهم مطالعاتي ب
هـاي متـولي نيـز     نگرفته و حتي نهادها و سازمان محققان و پژوهشگران قرار

به هر حال اهميت ايـن حـوزه   . اند اقدامات جدي در اين خصوص انجام نداده
العاتي و پژوهشي ـ چه در زمينه مط  هاي موجود ها و كاستي مطالعاتي و ضعف

تـري بـه ايـن     كند تا توجه جـدي  و چه در زمينه عملي و اجرايي ـ ايجاب مي 
مديريت فرهنگ در عرصه عمل نيازمند پشتوانه تئوريكي . عرصه مبذول شود

به همـت محققـان و پژوهشـگران     دباي اين پشتوانه . و نظري قدرتمندي است
  . كشورمان فراهم شود

اگـر چـه هـيچ ادعـايي در     . است تدوين شدهكتاب حاضر در همين راستا 
خصوص اينكه بتواند پشتوانه نظري براي مديريت فرهنگ فراهم كنـد در آن  

بـاقي مانـده    ئلهبسياري از مطالب كتاب شايد در حد طرح مس. مطرح نيست
تـرين   ولي در عين حال سعي شده است بـه صـورت روشـمندي مهـم    . باشند

اين كتـاب در همـين   . حث قرار گيردمباحث مديريت فرهنگ مطرح و مورد ب
هـا و   ارتباط ابتدا ضمن تشريح مفاهيم فرهنگ و مديريت فرهنگـي و ويژگـي  

ريزي  است تا وضعيت گذشته و حال برنامهرده كهاي اساسي آنها تالش  لفهؤم
تـرين عـواملي كـه بـر آن      فرهنگي در ايران را تشريح نموده و برخـي از مهـم  

شناسـانه   ي قرار دهد و سپس بـا بررسـي آسـيب   گذار هستند مورد بررس ثيرأت
در ايران  را هاي فرهنگي وضعيت نظارت و ارزيابي فعاليت، ساماندهي فرهنگي

هـايي   حـل  است تـا راه شده شده سعي  در بررسي انجام. مورد تحليل قرار دهد
  . رفت از مشكالت موجود پيشنهاد شود نيز جهت برون
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ه مباحـث علـم مـديريت در پـنج     بر همين اساس اين كتاب با پايبندي ب
در . بخش اول به مباني نظـري اختصـاص دارد  . است بخش اصلي تنظيم شده

، اهميـت ، هـا  ويژگي، مفهوم فرهنگ تعريف شده و ابعاد، فصل اول اين بخش
در . هاي مربوط به آن مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت    كاركردها و برخي نظريه

ضـرورت و  ، هـاي آن  ارچوبابعـاد و چـ  ، فصل دوم مفهـوم مـديريت فرهنـگ   
ثير رويكردهاي فرهنگي بر مـديريت فرهنگـي مـورد بحـث و     أاهميت آن و ت

ريـزي و   در بخـش دوم مباحـث مربـوط بـه برنامـه     . گرفته اسـت   بررسي قرار
ايـن بخـش شـامل پـنج فصـل      . اسـت  گذاري فرهنگي گنجانده شـده  سياست

ريـزي   بـا برنامـه  هاي مـرتبط   ضرورت و ديدگاه، در فصل اول تعريف. باشد مي
ريـزي و   گانـه برنامـه   در فصـل دوم الگوهـاي سـه   . اسـت  فرهنگي آورده شـده 

ريـزي   در فصل سوم نقش و جايگـاه دولـت در برنامـه   ، سياستگذاري فرهنگي
ريزي فرهنگي مطلـوب   هاي برنامه در فصل چهارم ملزومات و ويژگي، فرهنگي

قبل و بعد از انقالب  ريزي فرهنگي در دوره و در فصل آخر نيز وضعيت برنامه
ريـزي فرهنگـي مـورد     ها و تهديدات فراروي برنامه اسالمي و همچنين چالش

بخـش سـوم تحقيـق كـه شـامل دو فصـل       . بحث و كنكاش قرار گرفته است
در . باشد به بحث سياست فرهنگي در جهان متغير اختصاص يافتـه اسـت   مي

شـدن و   جهـاني ، هـاي آن  ابعاد و شاخص، شدن جهاني، فصل اول از اين بخش
مـورد  آن شدن و رويكردهـاي مـرتبط بـا     پيامدهاي فرهنگي جهاني، فرهنگ

ثير أسياسـت فرهنگـي و تـ   ، در فصـل دوم . اسـت  گرفتـه   بحث و بررسي قـرار 
  . است شته شدهافرهنگي كشورها به بحث گذ  شدن بر سياست جهاني

ن شناسانه ساماندهي فرهنگي در ايرا بخش چهارم كتاب به بررسي آسيب
در اين بخش ـ كه بيشـترين حجـم مطالـب كتـاب را شـامل       . اختصاص دارد

شود ـ در فصل اول وضعيت ساماندهي فرهنگي در ايران از ابعاد و زوايـاي    مي
مختلفي مورد بررسي قرارگرفته و در فصل دوم رويكردهاي موجود در زمينـه  

عملكـرد  و  است هاي فرهنگي مورد تحليل قرار گرفته بررسي عملكرد سازمان
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بررسي بحث و هاي مالي و انساني مورد  هاي فرهنگي براساس شاخص سازمان
وري در بخـش فرهنـگ    در پايـان ايـن فصـل وضـعيت بهـره     . استواقع شده 

بخش پنجم كتـاب شـامل مباحـث    . است براساس اطالعات موجود آورده شده
در ايـن بخـش سـعي    . هاي فرهنگي اسـت  مربوط به نظارت و ارزيابي فعاليت

هاي فرهنگي ناظر مـورد بررسـي قـرار     ده است تا وظايف و عملكرد دستگاهش
هـاي   كـرد سـازمان  لهايي وضعيت فعلـي نظـارت بـر عم    گرفته و با ذكر نمونه

در پايـان كتـاب نيـز ضـمن     . فرهنگي و عملكرد آنها مورد بررسي قرار گيـرد 
رائـه  پيشـنهادات عملـي ا   است تا تالش شده، شده گيري از مباحث ارائه نتيجه
  . شود
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  : ش اولــبخ
  مباني نظري
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  فرهنگ: فصل اول
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  تعريف و تحديد مفهومي
» فرهنـگ «ارائـه تعريفـي يگانـه از    ، ازنظر اكثر محققان و صاحب نظـران 

است انگيز  اي پيچيده و مناقشه مقوله» فرهنگ«زيرا  ؛كاري بسيار دشوار است
حـال   تـرين و درعـين   پرالتهاب، ترين و به قول سايمون ماندي يكي از شخصي

شايد به تعداد متفكراني كه در حـوزه   )1(.رود شمار مي ترين مقوالت به سياسي
 رائـه بتـوان تعـاريف متعـدد از آن ا   ، اند قابل توجه انجام داده يتيفعالفرهنگ 

: فرهنـگ «رزشـمند  كتـاب ا  1952كـه در سـال    1كروبر و كالك هـون . كرد
تنهـا در  ، را به رشـته تحريـر درآوردنـد    »مروري انتقادي بر مفاهيم و تعاريف

تعريـف متفـاوت از    164ميان انسان شناسان آمريكايي و انگليسي توانسـتند  
  . فرهنگ را شناسايي نمايند

معـاني  ، هـا  آميـز اسـت و در اكثـر زبـان     اي ابهـام  موضوع و مقوله، فرهنگ
وند ويليامز با اشاره به معاني متعدد اين مفهوم و تحول آن ريم. متعددي دارد

 :فرانسـوي و آلمـاني معتقـد اسـت    ، نظير زبـان انگليسـي  ، ها در برخي از زبان
ترين معاني را  اي است كه پيچيده فرهنگ در زبان انگليسي جزء دو سه كلمه

تا حـدودي بـدين گونـه    » فرهنگ«در زبان فارسي نيز وضعيت مفهوم . دارند
  :شايد اين جمالت را بارها شنيده باشيم. ستا

فرهنــگ ايــران متفــاوت از «، »مردمــاني بــا فرهنــگ هســتند، ايرانيــان«
در . »هـاي مختلفـي وجـود دارد    در ايران فرهنگ«و » هاي ديگر است فرهنگ

                                                           
1. Krober and Klukhohn 
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بايـد  ، حـال  اما درعين. فرهنگ معنايي متفاوت دارد، هر كدام از جمالت فوق
هـاي   در زبان فارسـي پيچيـدگي برخـي زبـان    » فرهنگ«توجه داشت مفهوم 

از ديربـاز  ، اگر فرهنگ را مرتبط با معني يا امري معنوي بدانيم. ديگر را ندارد
اگـر در التـين   «. در زبان فارسي همين مفهوم را به ذهن متبادر كـرده اسـت  

در ، واژه فرهنگ از پروراندن آمده و كاربرد آن در زراعت و كشت بـوده اسـت  
عقل و ادراك و موارد بسياري از اين قبيل به ، باز در معاني ادبفارسي از دير
اي از تاريخ اهميـت   جنبه معنوي فرهنگ كه در اروپا در دوره. كار رفته است
با كاربرد فرهنگ در بعد معنوي آن در زبـان فارسـي همخـواني    ، داشته است

  .)2(»دارد
بايـد متناسـب   مفهوم فرهنگ ويژگي تاريخي دارد و : ويليامز معتقد است

آرچــر . قائــل شــدنيــز بــا تغييــرات اجتمــاعي بــراي آن تغييــرات مفهــومي 
بسـيار  ، شناسـي  عنوان يك مفهوم كليدي در جامعه سازي فرهنگ را به مفهوم

  :بيند و معتقد است ضعيف مي
بـا  . ايده فرهنگ بيش از حد مبهم باقي مانده اسـت ، در سطح توصيفي. 1

، شـناختي  ازنظر روش، ي بودن آنوجود كمترين شبهه در مورد محور
هنـوز واحـدي بـراي توصـيف     ، سـازي  دليل چنين ضعفي در مفهوم به

  . فرهنگ وجود ندارد
قـدرت  ، مقام فرهنگ بين يك متغير مستقل اساسي ، در سطح تبييني. 2

، فرادست جامعه و اينكه يك متغير وابسته در نهادهاي اجتماعي است
، شناختي مختلف هاي جامعه ر نظريهاز اين جهت د. باشد  در نوسان مي

فرهنگ از يك محرك اوليه تا نقطه مقابل كه به يك عنصر ثانويـه و  «
  .)3(»در نوسان است، يابد مانده تقليل مي پس

هاي  كند كه تالش رابرت باروفسكي اين نظر را مطرح مي، بر همين اساس
ت؛ اين اس» شبيه تالش براي به چنگ آوردن باد«معطوف به تعريف فرهنگ 

و بر اين امر كه رعايـت دقـت   دهد  نشان مياستعاره ماهيت متغير فرهنگ را 
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. ندك يد مكي؛ تأتا چه اندازه دشوار است هك خصوص يافتن معناي اين واژه در
بـدون يـك   ، اي است كه در كاربرد روزمره به معاني گونـاگون  واژه» فرهنگ«

در سـطح  . رود ياي مشخص يـا مـورد توافـق عمـوم بـه كـار مـ        معناي هسته
شود كه در كل  هايي مربوط مي اين واژه به نوعي به مفاهيم و ايده، دانشگاهي

ولـي ايـن واژه اغلـب بـدون     ، آينـد  علوم انساني و علوم اجتماعي به وجود مي
هـاي   رود و نحوه كـاربرد آن در داخـل و ميـان رشـته     تعريف دقيق به كار مي

قبل از اينكـه تعريـف   ، مشكالت رغم وجود اين علي .)4(متفاوت است، مختلف
نظران حوزه  بهتر است بدانيم متفكران و صاحب، خود را از فرهنگ ارائه دهيم

ترين آنها؛ يعني  لذا ابتدا به سراغ پيشكسوت. فرهنگ چه برداشتي از آن دارند
پيشكسـوتان علمـي فرهنـگ    ، شناسـان  شك مردم بي. رويم مي، شناسان مردم

دليل تأثيري كه تـاكنون از   به» ادوارد برنت تايلور«هستند و در اين ميان نام 
فرهنـگ  «وي در كتـاب  . تـرين اسـت   درخشـان ، خود بر جاي گذاشته اسـت 

اولين تعريف علمي را از فرهنگ ارائه ، منتشر شد 1871كه در سال  »ابتدايي
هاي علمي در حوزه فرهنگ  تعريفي كه بعدها مبناي بسياري از بررسي. نمود

فرهنـگ يـا   «: بـه اعتقـاد تـايلور   . ا نيز تأثير خود را حفظ كرده شد و تا مدت
اي اسـت   مجموعة پيچيـده ، نگاري دارد اي كه در قوم تمدن با مفهوم گسترده

آداب و رسوم و ديگر عـادات و  ، حقوق، اخالقيات، هنر، باورها، ها شامل دانش
  .)5(»عنوان عضو جامعه آن را داراست هايي كه انسان به توانايي

امـا  ، حاضر با انتقادات زيادي مواجه شـده اسـت   تعريف اگرچه درحالاين 
حاوي نكات و عناصر ارزشمندي است كه در روشـن شـدن مفهـوم فرهنـگ     

عنـوان   فرهنـگ ديگـر بـه   «اولين نكته اين است كه . رسان باشد تواند ياري مي
اي از امـور واقـع گفتـه     بلكـه بـه مجموعـه   ؛، نيسـت » شدن«پيشرفت يا يك 

مستقيم در يك مقطع زماني خاص قابل مشاهده هستند و طور  بهه شود ك مي
فرهنگ به معناي پيشرفت ، بر اين اساس .)6(»كردتوان تحول آنها را دنبال  مي

بلكه  ؛باشد فكري نبوده و مختص جوامع جديد يا جوامع و مردمان خاص نمي
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انســان «همــه جوامــع و مردمــان داراي فرهنــگ هســتند و اصــوالً اصــطالح 
بلكه  ؛ها از يكديگر نيست صفت تمايز انسان، فرهنگ. معناست بي» فرهنگ بي

تمـامي جوامـع را در   «بر اين اساس تايلور . صفت تمايز انسان از حيوان است
كنـد شـرايط فرهنگـي     بيند و سعي مي رشد و تكامل مي، اي از توسعه مرحله

هنگـي مـورد   آنها را با درنظرگرفتن جايگاه آنها در مراحل رشـد و توسـعه فر  
برخـورداري از شـرايط و عناصـر فرهنگـي     «: او معتقد است. بررسي قرار دهد

جوامـع  » تكامل و توسعه فرهنـگ «و در نتيجه » تجديد حيات«موجب ، ويژه
  .)7(»شود مختلف مي

نكته دوم اين است كـه فرهنـگ امـري اكتسـابي اسـت نـه وراثتـي؛ لـذا         
سـازد و   كه بشر آنها را ميشود  فرهنگ شامل تمام اموري مي. آموختني است

آموزند و دانش خود  ها هم آنها را مي دهد؛ نسل هاي آينده آموزش مي به نسل
بـرخالف  ، داشتن اين نعمت ويـژه ل يدلبشر به . دهند را به ديگران انتقال مي

، ابـزار ، انسـان . تواند محيط طبيعي خود را بازآفريني كنـد  موجودات ديگر مي
، به اين ترتيب. دهد د و زندگي خود را با آنها وفق ميساز قواعد و الگوهايي مي

اي از  عـده  .)8(هـاي خـويش اسـت    آقـاي سـاخته   هـم هم بـرده و  ، زمان او هم
اي بـر ايـن امـر     تأكيد ويـژه ، شناسان معاصر در تعاريف خود از فرهنگ جامعه

وي در تعريف فرهنـگ  . آنتوني گيدنز است، شناسان دارند؛ ازجمله اين جامعه
  :يدگو مي

، هايي كه اعضـاء يـك گـروه معـين دارنـد      فرهنگ عبارت است از ارزش«
  .)9(»كنند كنند و كاالهاي مادي كه توليد مي هنجارهايي كه از آن پيروي مي

هـاي زنـدگي اعضـاء يـك      فرهنگ به مجموعة شـيوه ، براساس اين تعريف
رسـوم ازدواج و زنـدگي   ، شـود و چگـونگي لبـاس پوشـيدن     جامعه اطالق مي

، هـاي اوقـات فراغـت    مراسم مذهبي و سـرگرمي ، الگوهاي رفتاري، ادگيخانو
شود كه توليـد   همچنين شامل كاالهايي مي. گيرد اعضاء آن جامعه را دربرمي
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كارخانـه و  ، خـيش ، تيـر و كمـان  : ماننـد . كنند و براي آنهـا اهميـت دارد   مي
  . )10(...و كتاب و مسكن، كامپيوتر، ماشين

براساس تعريف . ارتباط فرهنگ با جامعه است، رنكته سوم در تعريف تايلو
از رفتار آموخته شـده و محصـوالت    يبكيتركليت پيچيده و ، فرهنگ، مذكور

لذا فرهنگ بخشي از متن اجتماعي محاط بر  ؛آن در يك متن اجتماعي است
منـد   نگرش علمي و نظام، چهارمين نكته مهم در تعريف تايلور .)11(خود است

يـك مجموعـة مـنظم و    «: فرهنـگ از ديـدگاه تـايلور   . تبه مقوله فرهنگ اس
آداب و اشكال گوناگون دانـش و هنـر   ، قوانين، آرايش يافته است كه از باورها

مجموعـه  يـك  ، قرار گرفتن اين عناصـر در كنـار يكـديگر   . تشكيل شده است
بنابراين فرهنگ ازنظر تايلور يك مفهوم و يك . دهد تنيده را تشكيل مي درهم

  .)12(»ت كه از به هم پيوستن عناصر مختلف به وجود آمده استپديدار اس
ايـن تعريـف بـا انتقـادات گونـاگوني      ، رغم نكات ارزنده تعريف تـايلور  علي

  :كردتوان به صورت زير خالصه  اين انتقادات را مي. مواجه است
كـه   درحـالي ، تايلور فرهنگ و تمدن را به يك معنا به كار برده است )الف

  . ديگر متفاوتنداين دو از يك
لـذا شـايد   ، اين تعريف بيش از حد توصيفي و تعريفي مصداقي اسـت  )ب

برخـي از عـادات و   ، برخالف نظـر تـايلور  . جامع باشد ولي مانع نيست
عنـوان عضـوي از جامعـه آنهـا را كسـب       هـايي كـه انسـان بـه     توانايي

  . خارج از قلمرو فرهنگ قرار دارند، نمايد مي
تنها به مظاهر مـادي فرهنـگ   ،  پوزيتيويستي استتعريف تايلور كامالً )ج

در ايـن نگـاه   ، كه جـوهر اصـلي فرهنـگ اسـت    » معني«توجه دارد و 
در (ها  تايلور و ديگران كه خود از پوزيتيويست«. شود ناديده گرفته مي

تدريج تأكيـد خـود را از معنـي      به، شوند محسوب مي) ها مقابل تفهمي
مثابـه   بـه (انـد   تجربي در پي گرفته برداشته و در بررسي فرهنگ روش
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دسـتيابي بـه   ، كه ابتدا هدف از مطالعه اين امور ؛ درحالي)علوم طبيعي
  .)13(»معنا و روحي بود كه در پي مظاهر فرهنگ وجود داشت

در ، شناسي بدانيم اگر تايلور را نماينده اصلي نحله پوزيتيويستي در انسان
دارند كه به نحله تفهمـي ـ تفسـيري    افرادي چون گيلفورد گيرتز قرار ، مقابل

: نويسـد  مي »ها تفسير فرهنگ«گيرتز در كتاب . در انسان شناسي تعلق دارند
در ميان كه هستم كه معتقد بود انسان حيواني است   عقيده با ماكس وبر هم«

دانم كـه   من فرهنگ را همان تارها مي. معلق است، تنيده تارهاي معاني خود
، توان با يك دانش تجربي به قوانين آن پي برد آن نميبراي تحليل و شناخت 

فرهنـگ   .)14(»توان با تفسير و تأويل به جستجوي معناي آن پرداخـت  اما مي
نمادها ، سلسله مراتبي از ساختارهاي معاني است كه اعمال«در تعريف گيرتز 

ــت ــات  و عالم ــاي ناشــي از حرك ــادي و مصــنوعي  پلــك زدن، ه ــاي ع ادا ، ه
را شـامل  گـويي   مكالمه كـردن و تـك  ، بيان داشتن، ظهار كردنا، ها درآوردن

فرهنگ الگويي از معاني است كـه در اشـكال   «، تر به بيان دقيق .)15(»شود مي
باشد كـه در   بيانات و واقعياتي معنادار مي، نمادين متبلور شده و شامل اعمال

، ر تجربيـات افـراد د ، در اثـر آن  و آيند اثر ارتباط افراد با يكديگر به وجود مي
  .)16(»جويند مفاهيم و باورهاي يكديگر مشاركت مي

وي . كنـد  را پيشـنهاد مـي  » تفسـيري «روش ، گيرتز در بررسـي فرهنـگ  
هاي نقد ادبـي يـك مـتن     شناسي را از فرهنگ با شيوه هاي تحليل مردم شيوه

بندي ساختارهاي معنـا و تعيـين زمينـة اجتمـاعي و      طبقه«. كند مقايسه مي
نوشـته   تـالش بـراي خوانـدن يـك دسـت      انندنگاري كردن م قوم، مفهوم آنها

عنـوان كـنش نمـادين     تا زماني كه به رفتار انسـاني بـه   :و معتقد است »است
خط  ، رنگ دانه در نقاشي، كنشي كه مثل صدا در خطابه –شود  نگريسته مي

اين سؤال كه آيا فرهنگ بـه   -در نوشتار و صوت در موسيقي با اهميت است 
سـؤالي  ، اي از دو فتارِ الگودار است يا چارچوب فكري و يا حتي آميزهمعناي ر

ايـن اسـت كـه    ، بايـد پرسـيده شـود    [هـا  در مورد كنش]آنچه . معنا است بي
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زيـرا معنـا   ، عمومي است«فرهنگ : گيرتز معتقد است» معناي آنها چيست؟«
ك هاي معنايي الزاماً بايد جزء مايملك جمعـي يـ   درواقع نظام، »عمومي است
  1. گروه باشند

معاني زير را  ينة انسانآ ؛شناختي خود در اثر مهم مردم 2هون ككاليد كال
  :براي فرهنگ پيشنهاد كرده است

 شيوه كلي زندگي مردم 1
 كند ميراث اجتماعي كه يك فرد از گروه خود كسب مي 2
  احساس و باور، شيوه تفكر  3
  تجريدي از رفتار  4

هـاي رفتـاري واقعـي     شـيوه  در خصوص شناسياي در حوزه مردم  نظريه  5
  گروهي از مردم

  مخزني براي معرفت  6
  هاي استاندارد شده در برابر مسائل تكراري گيري اي از جهت مجموعه  7
  رفتار آموزش ديده شده  8
  اي براي كنترل هنجاري رفتار طريقه  9

ر بـا  طـو  ها براي سازگاري با محيط خـارج و همـين   اي از تكنيك مجموعه  10
  هاي ديگر انسان

  شتاب بخشيدن به تاريخ  11
  صافي يا نمودار رفتاري، يك نقشه  12

  www. wsu. edu: منبع

ريموند ويليامز ازجمله متفكراني است كـه در حـوزه فرهنـگ آثـار قابـل      
وي كاربردهاي معاصر مفهـوم فرهنـگ را بـه چهـار     . است  دهكرتوجهي ارائه 
  :استرده كبندي  دسته تقسيم

                                                           
1. www. wsu. edu.  
2. Clyde Kluckhohn  
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 معنوي و زيبـايي شـناختي  ، فرهنگ در معناي فرايند كلي رشد فكري .1
مايه ديدگاه اومانيسم ليبرال و  درون، برداشت از فرهنگ در معاني فوق

اين همان مفهـومي اسـت   . هاي اوليه ماركسيستي است برخي ديدگاه
علـي  «يـا  » آقاي اسدي واقعاً مرد با فرهنگـي اسـت  «هاي  كه از جمله

فرهنـگ امـري   ، از اين ديـدگاه . شود برداشت مي» استواقعاً با كالس 
  . يابد اكتسابي است و به تدريج ايجاد و با گذشت زمان افزايش مي

  دوران يا گروه، فرهنگ در معناي شيوه به خصوص زندگي يك ملت. 2
فرهنـگ  . گر اسـت  اي از زندگي كه در روح مشترك جامعه جلوه شيوه

، در ايـن معنـا  . شناسـي اسـت   در معناي فوق معناي مسلط در مـردم 
هـاي   گـروه ، هـا  دوره، هـا  فرهنگ مفهومي فردي ندارد؛ بلكه بـه گـروه  

تـوان ايـن واژه    در اين حالت مي. ها تعلق دارد جوامع و زيرگروه، قومي
كـه در   چنـان  ؛ها سخن گفت را به صورت جمع به كار برد و از فرهنگ

بـه كـار رفتـه     »هاي متعددي است ايران داراي اقوام و فرهنگ«جمله 
   ؛است

  ويژه هنري هاي فكري و به فرهنگ در معناي آثار و فعاليت. 3
فرهنگ يعني . ترين معناي فرهنگ است حاضر اين معنا متداول  درحال

، ايـن مفهـوم  . تئـاتر و فـيلم  ، سـازي  مجسمه، نقاشي، ادبيات، موسيقي
ديدگاهي غالب درباره فرهنگ است كه در گروه وسـيعي از نهادهـاي   

، انتشـارات ، هـا  دانشـگاه ، هـا  رسانه، لي فرهنگ مانند نظام آموزشياص
فرهنـگ  ، در ايـن برداشـت از فرهنـگ   . ها جريان دارد ها و گالري موزه

شود كه در مقابل فرهنگ عاميانه قـرار   مثابه هنرهاي عالي تلقي مي به
  . دارد

هايي است كه ازطريق آن نـوعي نظـم    فرهنگ در معناي سيستم نشانه. 4
  شود تجربه و جستجو مي، برقرار، ماعي عرضهاجت
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بلكه يكي از ابعـاد نهادهـاي    ؛قلمرويي مجزا نيست، فرهنگ در اين مفهوم
هـاي مـادي    اي از كنش فرهنگ مجموعه. اجتماعي و سياسي است، اقتصادي

، اين كـاربرد فرهنـگ  . سازد هاي فاعلي را مي ها و نقش ارزش، است كه معاني
  :دو شكل اصلي دارد

هـا   تر و ديالكتيكي ناظر بر اين باور است كـه انسـان   در شكل ضعيف )الف
  شوند؛ سازند و خود نيز توسط فرهنگ ساخته مي فرهنگ را مي

تــر ايــن مفهــوم كــه برگرفتــه از نظريــه ســاختارگرايي و  شــكل قــوي )ب
هـاي فـاعلي    فرهنـگ را تعيـين كننـده نقـش    ، پساساختارگرايي است

  .)17(داند مي
در ، شود از پيشگامان اوليه مطالعات فرهنگي محسوب ميويليامز كه يكي 

مقصـود خـود را از واژه فرهنـگ     فرهنگ معمولي اسـت اي تحت عنوان  مقاله
روش : بـريم  ما واژه فرهنگ را در دو معني بـه كـار مـي   «: كند چنين بيان مي

يندهاي خـاص اكتشـاف و   افر(؛ و هنر و معرفت )معاني مشترك(كلي زندگي 
هـا را بـه يكـي از ايـن دو معنـي       برخي نويسندگان ايـن واژه . )تالش خالقانه
اما من بر هر دو معنـي و بـر اهميـت پيوسـتگي ايـن دو      ، دهند اختصاص مي

 . 1»تأكيد دارم
فرهنـگ اشـاره    در خصـوص  نظـران  تا اينجا به برخي از تعـاريف صـاحب  

 فرهنگ را، دهد صاحب نظران ياد شده نشان مي، دقت در تمامي آنها. كرديم
تعريفـي  ، اند كه اگر بتوان آنها را در كنار هم جمع كرد در دو معنا به كار برده

. قابل قبول از فرهنگ ارائه خواهد شد؛ كـاري كـه ترابسـي انجـام داده اسـت     
: منظور ما از واژه فرهنگ بـه دو معنـا خواهـد بـود    ، اين كتابدر همانند وي 

اختي مفهـومي فراگيـر   شن شناختي يا جامعه در چارچوب مردم، نخستين معنا
هـا و   ارزش، هـا  عـرف ، آداب و رسـوم ، اعتقـادات ، هـا  است كه مجموعه نگرش

                                                           
1. www. wsa. edu 
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تعريـف  . كند كه در هر گروهي مشترك يا مطرح اسـت  اعمالي را توصيف مي
اي از  تـري دارد و بـر پـاره    گيـري كـاركردي   جهـت ، »فرهنگ«دوم از مفهوم 

اخالقـي  ، هاي فكري جنبهها كه به  هاي مردم و محصوالت اين فعاليت فعاليت
» فرهنـگ «، در اين معنـا . داللت دارد، شوند و هنري زندگي انسان مربوط مي

، بر روشنگري و پرورش ذهـن اسـت   شود كه مبتني هايي مربوط مي به فعاليت
  .)18(اي محض هاي فني يا حرفه نه كسب مهارت

قائل بايد سه شرط اساسي براي آن ، براي آنكه فعاليتي را فرهنگي بناميم
  :شويم
  هاي مورد نظر شامل نوعي خالقيت در توليد خود باشند؛ فعاليت. 1
  هاي مورد نظر به آفرينش و انتقال معناي نمادين بپردازند؛ فعاليت. 2
واجـد نـوعي ويژگـي    ، طـور بـالقوه   حداقل بـه ، آنها) محصول(ستادنده . 3

  .)19(عقالني باشد
  :ازفرهنگ عبارت است ، كتابدر اين ، بر اين اساس

ها و هنجارهايي كه در  ارزش، آداب و رسوم، اعتقادات، ها مجموعه نگرش«
هـا و محصـوالتي    فعاليـت ، شامل اعمالهمچنين هر گروهي مشترك است و 

  . »شوند اخالقي و هنري زندگي انسان مربوط مي، هاي فكري كه به جنبهاست 
كـه وي  هـايي   از فرهنگ و جنبـه  »ريموند ويليامز«تعريف فوق به تعريف 
، براسـاس تعريـف فـوق   . باشـد  نزديك ميتا حدودي ، براي فرهنگ قائل است

ها و هنجارهاي مشترك در ميـان گروهـي    ارزش، فرهنگ شامل شيوه زندگي
هـا كـه    هاي آنها و محصوالت اين فعاليت از مردم و نيز شامل اعمال و فعاليت

  . شود مي، اخالقي و هنري دارند، جنبه فكري

  

  



 29     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

  فرهنگمعاني مفهوم 
 شروط معاني

، آداب و رسوم، اعتقادات، ها نگرش
ها و هنجارهـاي گروهـي از    ارزش
 مردم

 . در ميان آنها مشترك باشد

، هــا و محصــوالت فكــري فعاليــت
  اخالقي و هنري

نوعي خالقيت در توليد آنها وجود داشـته   -
  . باشد

ــادين    - ــاي نم ــال معن ــرينش و انتق ــه آف ب
 . بپردازد

  . ي عقالني باشدواجد نوعي ويژگ -

برخـوردار بـودن از همـه ايـن      :گويـد  كه تراسـبي مـي   گونه همان، رو ازاين
توان شرط كافي به منظور كاربرد اين تفسير از فرهنـگ بـراي    ها را مي ويژگي

، موسيقي –هنرها در تعريف سنتي خود ، براي مثال. فعاليتي مفروض دانست
بـه آسـاني واجـد     –نظاير آنها هنرهاي تجسمي و ، تئاتر، رقص، شعر، ادبيات

، سـازي  هايي مثل فيلم فعاليت، »فرهنگ«اين معناي واژه . هستند  اين شرايط
تلويزيـون و راديـو و   ، نشر، نگاري روزنامه، ها برگزاري جشنواره ، سرايي داستان

، زيـرا در هـر كـدام از ايـن مـوارد      ؛گيـرد  هاي طراحي را دربرمـي  برخي جنبه
ولي فعاليتي مثل اختراع علمـي در  . وجود دارند، كمتر بيشتر يا، شرايط الزم

توانـد   زيرا اگرچه شامل خالقيت اسـت و مـي   ؛اين تعريف جاي نخواهد گرفت
محصولي را به وجود آورد كه قابليت برخورداري از حقوق انحصاري يـا ثبـت   

نـه انتقـال   ، دنبال يك هدف سودمندانه عادي اسـت  اما معموالً به، امتياز دارد
زمينه بسيار مناسبي خواهد بود تا بتوانيم به ، تعريف فوق از فرهنگ .)20(معنا

نهادهـاي  «و » كاالهـاي فرهنگـي  «، »صـنايع فرهنگـي  «مباحث مهمي چون 
  . بپردازيم» فرهنگي



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     30
 

 

  هاي مختلف برخي تعاريف فرهنگ براساس رهيافت
متفكران رشته

 عمده
رهيافت
 نظري

جوهر
 فرهنگ

 تعريف فرهنگ

ردم
م

 
سي

شنا
 

  وارد تيلوراد
 

  گرا تحول
 

عادات و 
هاي  توانايي

  مشترك
 

ــده ــه پيچيـ ــامل  مجموعـ اي شـ
، اخالقيـات ، هنر، باورها، ها دانش

ــوق ــر  ، حق ــوم و ديگ آداب و رس
هايي كـه انسـان    عادات و توانايي

عنــوان عضــو جامعــه آنهــا را  بــه
  . داراست

برانيسالو 
  مالينوفسكي

  
  كاركردگرا

  

 –ها  ارزش
  رفتارهاي
تكرار 

  وندهش
  

، هـا  فرهنگ شامل دست سـاخته 
، فرايندهاي تكنيكـي ، محصوالت

هـاي   عـادات و ارزش ، هـا  انديشه
يك جامعه است كـه البتـه ايـن    
عناصر مجزا همگـي بـا يكـديگر    

  . ارتباط متقابل دارند

رادكيلف براون 
و كلود لويي 
  اشتراوس

  ساختارگرا
  ـــ  

ــه  ــت يكپارچ ــراد   كلي ــه اف اي ك
در يكديگر گوناگون و متفاوت را 

جمــــع نمــــوده و هــــويتي    
 بخش بـه آنهـا داده اسـت    وحدت

  .)براون(

كروبر و ، بواس
  گرا اشاعه  كالك هون

ها وانديشه
، ها ارزش
ها  سنت
 –ها  ايده

 هاارزش

هــاي حركتــي    انبــوه واكــنش 
ــابي ــون، اكتس ــه، فن ــا و  انديش ه

هــا و رفتــار ناشــي از آنهــا  ارزش
ــكيل   ــگ را تشـ ــي فرهنـ همگـ

  .)كروبر( دهندمي

  لسلي وايت
  نماد  نمادگرا  

، ابـزار ، هاكنش، ها سازمان پديده
، احساسـات ، هـا  باورها و معرفـت 

ــه  طــرز تلقــي و ارزش ــا كــه ب ه
  . استفاده از نمادها وابسته است
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 گيلفورد گيرتز
  نمادگرا  

معني و 
نماد 

معاني (
  )نمادين

ــي از ســاختارهاي   سلســله مراتب
نمادهـا و  ، معاني كه شامل اعمال

، هــاي ناشــي از حركــات مــتعال
، هاي عادي و مصـنوعي  زدن پلك

، ها تـا اظهـار كـردن    ادا درآوردن
مكالمه كردن و تك ، بيان داشتن
  . شود گويي مي

معه
جا

 
سي

شنا
  

كاركردگرايي   پارسونز
  ساختاري

ها و  انديشه
  ها ارزش

هاي الگو شده يا سـامان   سيستم
ــه ــت   يافت ــه تح ــا ك اي از نماده
اجـزاء  هـاي كـنش و    گيري جهت

درونــي شــده شخصــيت افــراد و 
الگوهــاي نهــادي شــده سيســتم 

  . اجتماعي درآيد

  تلفيقي  آنتوني گيدنز
، ها ارزش

هنجارها و 
توليدات 
  مادي

ــت از   ــارت اســ ــگ عبــ فرهنــ
هايي كه اعضاي يك گـروه   ارزش

هنجارهـايي كـه از   ، معين دارنـد 
كننـد و كاالهـاي    آن پيروي مـي 

  .كنند مادي كه توليد مي

  تلفيفي  شهگي رو
هاي  شيوه

، تفكر
احساس و 

  عمل

اي از  مجموعــه بــه هــم پيوســته
احساس و عمـل  ، هاي تفكر شيوه

، كه كم و بـيش مشـخص اسـت   
توســـط تعـــداد زيـــادي افـــراد 

بين آنها مشترك است ، فراگرفته
و به دو شيوه عيني و نمادين بـه  

ــي  ــه م ــار گرفت ــن   ك ــا اي شــود ت
اشخاص را به يك جمع خـاص و  

  . ازدمتمايز مبدل س

نمادگراي   جان تامپسون
  ساختاري

اشكال 
  نمادين

مجموعه و ساختار نمادهاي خلق 
 –شده در يك شرايط اجتمـاعي  

  تاريخي

   ريموند ويليامز
معاني 
، مشترك
هنر و 
  معرفت

ــدگي ــي زنـ ــاني (روش كلـ معـ
ــترك ــت  ) مشـ ــر و معرفـ و هنـ

ــاف و  ( ــاص اكتش ــدهاي خ فراين
  )تالش خالقانه
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  گهاي فرهن ابعاد و جلوه
  :كنند فرهنگ را از دو بعد متمايز مي، نظران علوم اجتماعي صاحب

نظير آثاري كـه  : »مادي  فرهنگ«يا » واقعيتي عيني«عنوان  فرهنگ به. 1
در . شود عنوان حاصل يا نتيجه ارائه مي يا هرآنچه به، اند تحقق پذيرفته

مـورد نظـر   ، گيـري اسـت   ملموس و قابل انـدازه ، اينجا آنچه محسوس
  . باشد مي

مشـاركت  ، كنند ها با آن زندگي مي عنوان واقعيتي كه انسان فرهنگ به. 2
هيئتـي پرتحـرك و متشـكل از    ، در سلسله اموري مستمر و با تحرك

در . »فرهنـگ غيرمـادي  «يـا همـان    )21()هاي فرهنگـي  مدل(ها  ارزش
گيـري بـا مـوازين كمـي      اينجا آن مقوالتي مطرح است كه قابل اندازه

  . باشند پذير نمي هدهنبوده و مشا
ترين تمايزگذاري ميـان    حال ساده ترين و درعين  تمايزگذاري فوق متداول
تمايزگـذاري بـين دو بعـد    بايد توجه داشـت كـه   . ابعاد مختلف فرهنگ است
مـادي    زيرا در فرهنـگ  ؛تمايزگذاري دقيقي نيست، مادي و غيرمادي فرهنگ

به وضـوح  ) معنوي(غيرمادي هاي فرهنگ  جلوه) توليدات و مصنوعات بشري(
تا زماني كه بـه  ، قابل مشاهده است؛ فرهنگ غيرمادي نيز قابل بررسي نيست

تفكيـك فرهنـگ بـه دو بعـد مـادي و      ، رو ازايـن . صورت مادي نمايـان شـود  
اگـر جـوهره فرهنـگ را    . باشـد  غيرمادي داراي ارزش علمي قابل قبولي نمـي 

ديدن نمودهـاي ايـن    –نه نيز است گو كه اين -انديشه و معرفت بدانيم ، معنا
حتــي در ، جــوهره در تمــامي اركــان و شــئونات و اجــزاي جهــان اجتمــاعي

ايــن مصــنوع . كــامالً قابــل تصــور اســت، تــرين موضــوع مثــل كبريــت  ســاده
انعكاسـي از نـوعي    يدارا، حال كه خود حاوي كدهاي اطالعاتي اسـت  درعين

لي و تحليلي چندان جـايز بـه   از لحاظ عم، بنابراين. باشد يمز ينمعرفت فني 
شناسان كالسيك يك موضوع را به صرف اينكـه   رسد كه مانند انسان نظر نمي
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ــدانيم، داراي اطالعــات و معرفــت اســت در جهــان . يــك عنصــر فرهنگــي ب
همه چيز داراي صبغه اطالعاتي و معرفتي است و اين نبايد موجب ، اجتماعي

، تعريـف وسـيعي از فرهنـگ    چنـين . آن شود كه همه چيز را فرهنگ بدانيم
بنابراين تقسيم فرهنگ . دهد كاربردي نيست و منزلت تحليلي آن را تنزل مي
  .)22(به دو جزء مادي و معنوي تمايزي بيهوده است

هـاي ديگـري از وجـوه     بندي ها و تقسيم تفكيك، با توجه به آنچه ذكر شد
فسـكي آغـاز   در اينجـا ابتـدا بحـث را از مالينو   . كنـد  فرهنگ ضرورت پيدا مي

ناپذير قائل است كه به عقيـده وي   وي براي فرهنگ سه بعد تفكيك. كنيم مي
  :اين ارتباط بايد مدنظر قرار گيرد، در تمام مراحل تحقيق

مادي فرهنگ؛ اشياء و ابزاري كه بر روي آنهـا كـار انجـام گرفتـه       پايه. 1
  است؛

  مانند؛پيوندهاي اجتماعي انسان؛ شيوة رفتار پذيرفته شده و ه. 2
  )23(.اعمال سمبليك. 3

  . توان به صورت زير نمايش داد ابعاد فرهنگ را مي، براساس اين ديدگاه

  ابعاد فرهنگ از ديدگاه مالينوفسكي
هاي پذيرفته شده  شيوه

  رفتار
  اعمال نمادين  

      
      
      
      
    كاالهاي مادي  

  :گي روشه نيز براي فرهنگ دو وجه قائل است
  هنگ؛وجه عيني فر.  1
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  . وجه نمادي فرهنگ. 2
بـا آنچـه در ابتـداي ايـن مبحـث      ، روشه وجه عيني فرهنگ از ديدگاه گي

در آنجا وجه عيني ، كه مالحظه كرديم گونه همان. باشد متفاوت مي، آورده شد
ابـزار  ، همان توليـدات و مصـنوعات بشـري اسـت؛ هماننـد ماشـين      ، فرهنگ

وجه عيني فرهنگ معنـايي متفـاوت   ، روشه گي  اما در ديدگاه. . . كشاورزي و
طور مشترك  احساس و اعمالي است كه اشخاص به، دارد و شامل حاالت تفكر

كند كه هريك آن را واقعي احسـاس   دارا هستند و بين آنها روابطي ايجاد مي
بـه  ، اين شاخص مشترك براي هر يك از اشخاص و براي همه آنهـا . كنند مي

طـور اشـتراكي دارا    ديگري كه آنهـا بـه   تر هاي محسوس همان وضوحِ واقعيت
بناها و كاالهـاي مـادي و   ، آثار، هاي عمومي ساختمان، مثالً سرزمين(هستند 

فرهنـگ يكـي از عـواملي    ، بنـابراين . رود شمار مي يك واقعيت عيني به) غيره
است كه منبع آنچـه دوركـيم همبسـتگي اجتمـاعي و آگوسـت كنـت وفـاق        

ايـن وحـدت   ، اي نمادي عالوه فرهنگ به شيوه به. باشد مي، نامد اجتماعي مي
: بخشد دو عنوان خصوصيت متمايز مي، آورد و به آن نسبي جمع را فراهم مي
 :عبارتنـد از ه كـ  احسـاس و عمـل  ، هاي جمعي تفكر نخست؛ بسياري از شيوه

دوم؛ ايـن  . سـازند  نمادهاي ارتباطي و يا نمادهايي كـه ارتبـاط را ميسـر مـي    
احسـاس و عمـل   ، ت كه سرشار از حاالت جمعي تفكرنمادگرايي مشاركت اس

عنوان يك واقعيت  بنابراين همبستگي بين اعضاء يك جمع هرگاه به. باشد مي
ازطريق دستگاه وسيع نمادي كه هريك از اعضاء در آن سـهيم  ، شود احساس 
، پيوستگي با فرهنـگ ، به عبارت ديگر. شود حس و ادراك و بيان مي، هستند

  .)24(دشو ه هريك از اعضاء و همه جمع تأييد ميدائماً به وسيل
تنهـا بـه   ، شناختي معاصر فرهنـگ  مفهوم جامعه: معتقد استنيز اولسون 

از ، اي به باور وي هرگونه انديشه. كند هاي مشترك رجوع مي مجموعه انديشه
تواننـد مشـمول يـك     مـي ، هاي انتزاعـي  تكنيك ساده ساختن آتش تا فلسفه
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وي براي فرهنگ چهار بعد يـا جـزء اصـلي قائـل     ، اسبراين اس. فرهنگ شوند
  . ها تكنولوژي و هنجارها، ها ارزش، باورها: است كه عبارتند از
؛ »چـه بايـد باشـد   «ها به  دهند؛ ارزش پاسخ مي» چيست«باورها به سؤال 

پاسـخ  » چگونه انجـام شـود  «ها به  ؛ و تكنولوژي»چه انجام شود«هنجارها به 
  .)25(گويند مي

  لي فرهنگ از ديدگاه اولسوناجزاء اص
  ها تكنولوژي  هنجارها هاارزش باورها )هاپاسخ(اجزاء اصلي

چه بايد  چيست؟  سئواالت
 باشد؟

چه انجام 
  شود؟

چگونه انجام 
  شود؟

حـوزه امـر   «اگر فرهنگ را امر معنـوي و متجلـي در   ، زاده به عقيده رجب
  :ين وجوه عبارتند ازا، توان قائل شد بدانيم؛ براي آن چهار وجه مي» طبيعي

حيـات  . ذهـن افـراد اسـت   ، جايگاه اصـلي معـاني  : فرهنگ دروني شده. 1
 زيـ نحامـل معـاني   ، حال كه خاستگاه معاني اسـت  دروني افراد درعين

اما ... يابد و كند؛ تغيير مي باشد؛ فرهنگ در اين حوزه نشو و نما مي مي
، كتسـاب خود ذهن محصول فرهنگي است كه آموخته و بعد از دوره ا

تـوان   اين وجـه فرهنـگ را مـي   ، شود حامل فرهنگ و گاه مولد آن مي
هـا و   ارزش، امـوري چـون اعتقـادات   . ناميـد » فرهنگ درونـي شـده  «

 -عنوان فرهنـگ يـا بخشـي از آن يـاد شـده اسـت        كه به -ها  گرايش
اي از فرهنگ است كه جايگاه اصلي آن درون يـا ذهنيـت افـراد     حوزه

همراه با تربيت از نسلي به نسل ديگر منتقـل  ، است و در قالب نمادها
  . شود مي

شـود و   هنگامي كه فرهنگ در قالب نمادها ظـاهر مـي  : فرهنگ نمادي. 2
تـوان از جلـوه    مي، گيرد ازطريق آن تفهيم و تفهم و آموزش انجام مي

فرهنـگ نمـادين نمـادي    «ديگري از فرهنگ ياد نمود كـه بـا عنـوان    
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هـا از ايـن نـوع     ها و نوشـته  كتاب، ريآثار هن. شود مشخص مي» شده
  . هستند

بـروز آن در رفتـار افـراد    ) معنـي (شكل ديگر فرهنـگ  : فرهنگ نهادي. 3
و رسوب شدن در طـي  ، رفتار افراد در جامعه و در تركيب با هم. است
عنـوان نهـاد يـاد     كند كه از آن بـه  اشكالي از رفتار را تثبيت مي، زمان
تثبيت شـود و مـورد    اشكالي از رفتارهنگامي كه فرهنگ در . شود مي

  . گويند» فرهنگ نهادي شده«به آن ،  عمل قرار گيرد
تنهـا در قالـب نهادهـايي كـه     ، فرهنگ ازطريـق رفتـار  : فرهنگ متبلور. 4

. يابـد  تبلـور نمـي  ، كننـد  معنوي هستند و شكل رفتـار را تعيـين مـي   
نيـز  ، آثـار  ازجمله ابزار و، كند تغييراتي كه انسان در طبيعت ايجاد مي

كننـد؛ ايـن مجموعـه را     را در خود حفظ مي) معاني(ها  ذهنيت انسان
بيشـتر امـري   ، و هرچند بعد از خلـق  نام نهاد» آثار فرهنگي«توان  مي

امـا هميشـه وابسـته بـه حـوزه معنـا بـاقي        ، مادي هستند تا معنـوي 
  . مانند مي
ت كه در توان فرهنگ را واقعيتي معنوي دانس مي« :معتقد استزاده  رجب

ازطريـق تجربـه   (نمـاد  ، )واسـطه  تجربه بي(درون : شود چهار شكل تجربه مي
هـاي   جلـوه  )26(»)ابـزار (نهادها و آثـار  ، )نماد به صورت تجربي هدروني و تجرب

  .دكرتوان مالحظه  در شكل زير مي، فرهنگ را با توجه به آنچه ذكر شد
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  زاده هاي فرهنگ از ديدگاه رجب جلوه

  

  

  

  

  

  

 -بندي اوليه فرهنگ  با تقسيم، هاي مذكور بندي بدانيم تقسيم جالب است
كه قبالً در مورد سـودمندي علمـي آن تشـكيك    ، به دو جنبه مادي و معنوي

توان در جـدول زيـر    اين انطباق را مي. تا حدود زيادي منطبق است -كرديم 
  :كردمالحظه 

  
  عناصر و ابعاد فرهنگ از ديدگاه برخي از متفكران و

  بندي اوليه آن با تقسيم انطباق
  جنبه مادي فرهنگ  جنبه معنوي فرهنگ  متفكران

شيوه رفتار پذيرفته شده و   مالينوفسكي
  اعمال سمبليك، همانند

اشياء و ابزاري كه بر روي آنها (جنبه مادي 
  )كار انجام شده است

  كاالهاي مادي  هنجارها، ها ارزش  گيدنز
  عيني  نمادي  روشه
  تكنولوژي  هنجارها، ها شارز، باورها  اولسون

  متبلور  نهادي، نمادي، دروني  زاده رجب

  متبلور

  نهادي

  نمادي

 شدهدروني

  آثار فرهنگي
 )ابزارها و آثار(

 رفتارهاي تثبيت شده

 آثار و محصوالت هنري

 ها ها و گرايش ، ارزش اعتقادها
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  هاي اساسي فرهنگ ويژگي
تعريـف روشـنگري از فرهنـگ ارائـه      - شناس كانـادايي  جامعه - روشه گي
خوبي خصوصيات فرهنگ را بيـان   به، بر كاربرد علمي آن است كه عالوهكرده 

  :اين تعريف چنين است. كند مي
احسـاس و عمـل   ، هاي تفكـر  اي از شيوه هم پيوستهفرهنگ مجموعه به «

، توسط تعداد زيادي از افراد فراگرفتـه ، باشد است كه كم و بيش مشخص مي
شود تـا   بين آنها مشترك است و به دو شيوه عيني و نمادين به كار گرفته مي

  .)27(»اين اشخاص را به يك جمع خاص و متمايز مبدل سازد

  :رهنگ عبارتند ازخصوصيات ف، براساس تعريف فوق
احساس و عمل يك گروه يا اعضاء يـك  ، هاي تفكر فرهنگ شامل شيوه. 1

همـان ويژگـي اصـلي مسـتتر در تعـاريف      ، ايـن ويژگـي  . جامعه است
شيوه زندگي اعضـاء يـك   «باشد كه آن را  شناسان از فرهنگ مي مردم

يا روش متفاوت زنـدگي و يـا طـرح زنـدگي گروهـي از      ، جامعه معين
، روشه بـراي فرهنـگ قائـل اسـت     خصوصيتي كه گي. دانند مي» مردم

، براسـاس ايـن ويژگـي   . شناسان است تر از مفهوم مردم گوياتر و روشن
شـامل  ، دهنـد  ها و نهادهايي كه فرهنگ را تشكيل مـي  ارزش، ها مدل

آراء و تفكــرات هســتند و دربرگيرنــده تمــام اشــكال بيــان ، هــا دانــش
باشـند كـه    هـايي مـي   ر كـنش احساسات و مقررات و همچنـين بيـانگ  

بنـابراين فرهنـگ شـامل تمـامي     . قابل مشاهده هسـتند ، طورعيني به
عاطفي و احساسي يا حتي حسي ـ  ، هاي بشري اعم از معرفتي فعاليت

و بـيش از  ، فرهنگ عبارت است از كنش، به تعبير ديگر. حركتي است
يابد و بـا توجـه بـه ايـن كـنش اسـت كـه         هر چيز با ديگران دوام مي

  .)28(توان به وجود فرهنگ پي برد و حدود آن را معلوم كرد مي
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هـاي   شـيوه «. )عمومي(فرهنگ هم شكل رسمي دارد و هم غيررسمي . 2
تواند رسمي شود و شكل معـين   كم و بيش مي، احساس و عمل، تفكر

، مراسـم ، شـعائر ، هـا در قـوانين   ايـن شـيوه  . و خاص بـه خـود بگيـرد   
ي و علـوم دينـي بسـيار رسـمي و     تكنولـوژ ، شناخت علمي، تشريفات

هاي آداب  آداب و رسوم و بعضي بخش، اما در هنرها، مشخص هستند
هايي كه روابـط شخصـي متقابـل ميـان      به خصوص روش –معاشرت 

وگـو   شناسـند و بـا هـم گفـت     هاست يكـديگر را مـي   افرادي كه مدت
با درجات متفاوت كمتر رسمي و مشخص  -كند  توصيف مي، كنند مي

احسـاس و عمـل كمتـر مشـخص و     ، هـاي فكـر   هر قدر شيوه. هستند
تـر   تفسـير و انطبـاق شـخص ممكـن و حتـي مطلـوب      ، رسمي باشند

  .)29(»است

ازجملـه  ، احساس و عمـل بـين افـراد متعـدد    ، هاي مشترك فكر شيوه. 3
تعداد اشخاص . سازند مواردي هستند كه قبل از هر چيز فرهنگ را مي

فرهنگ گـروه محـدودي را   تا ست عده معدودي كافي ا، اهميتي ندارد
كه فرهنگ يك جامعه كـل لزومـاً بـين افـراد      به وجود آورند؛ درحالي

  . زيادي مشترك است
يابـد و   طور زيستي يا ژنتيكي انتقـال نمـي   به، هيچ خصوصيت فرهنگي. 4

هيچ خصوصيت فرهنگي در آغاز تولد در اندام زيسـتي انسـان وجـود    
هـاي يـادگيري    ي از اشكال و مكانيزمناش، اخذ فرهنگ، بنابراين. ندارد
  .)30(است

، نيز با توجه به ديدگاه هرسكويتس - شناس آمريكايي مردم - كالك هون
ايـن  . اند هشت ويژگي براي فرهنگ قائل است كه برخي از آنها قبالً ذكر شده

  :ها عبارتند از ويژگي
  فرهنگ آموختني است؛. 1
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شـناختي و تـاريخ    روان، يمحيط زيست، شناختي ناشي از عوامل زيست. 2
  وجود بشر است؛

  ساختاري است؛. 3
  شود؛ هاي گوناگون تقسيم مي به جنبه. 4
  پوياست؛. 5
  تغييرناپذير است؛. 6
هـاي علمـي    آن را بـه روش ، شامل قواعدي است كه تجزيـه و تحليـل  . 7

  . كند ممكن مي
شـود و   اي است كه فرد به كمك آن با محيط خود سـازگار مـي   وسيله. 8

  .)31(آورد راي ابراز خالقيت خود ابزاري ميب

هرسكويتس سه ويژگي به ظاهر متناقض نيز براي ، بر آنچه ذكر شد عالوه
تواند به ما كمـك   فرهنگ قائل است كه ذكر آنها در تبيين مفهوم فرهنگ مي

  :به عقيده وي. نمايد
عنوان دسـتاورد معرفتـي و فنـي     به. است» خاص«ولي » عام«فرهنگ . 1

است؛ يعني در همه جوامع انسـاني  » عام«و همه جوامع انساني  انسان
ايـن ميـراث مشـترك و عمـومي     ) ساده يا پيچيـده ، كوچك يا بزرگ(

شـود هـر     مالحظه مي، بودن فرهنگ» عام«اما با وجود ، شود ديده مي
، مقـررات ، شـيوه اقتصـادي  ، گروه اجتماعي داراي ضوابط خويشاوندي

باشـد و   ت و هنـر مخـتص بـه خـود مـي     ادبيا، زبان، مناسك اقتصادي
دو قوم يـا  ، هاي فرهنگي ميان دو جامعه ها و پديده كدام از زمينه هيچ

، باشند؛ به عبارت ديگـر  دو گروه اجتماعي كامالً شبيه به يكديگر نمي
  . خاص همان جامعه است، فرهنگ هر جامعه

هـاي اجتمـاعي و    تمـام پديـده  . اسـت » ثابـت «ولـي  » متغير«فرهنگ . 2
، اختراعـات ، بنابر مقتضيات زمان و مكان و مطابق نيازها، راجتماعيغي

اما اين ، شوند دستخوش تغيير و تحول مي. . . ها و تجربيات و مهاجرت
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اي كنـد و آرام صـورت    انـدازه  هاي فرهنگي بـه  تغيير و تطور در زمينه
گيرد كـه در مشـاهدات و مالحظـات روزمـره محسـوس نيسـت و        مي

هـاي فرهنگـي    حال اگر هر كدام از زمينه. رسد نظر ميتقريباً ثابت به 
زبان و آداب و رسوم كه در بـرش زمـاني كوتـاه    ، خوراك، مانند لباس

ساله مورد مقايسه قـرار   در يك برهه سي ؛رسند ثابت به نظر مي، مدت
  . شود اين تغيير به وضوح مشهود مي، دهيم

گ تمام حيـات  فرهن. است» اختياري«ولي » اجباري«پذيرش فرهنگ . 3
بر افكار و اعمال  اندرت خود را آشكار گيرد اما به اجتماعي ما را دربرمي

، غـذا خـوردن  ، انسان از بدو تولـد  ؛به عبارت ديگر. كند ما تحميل مي
هـا را   لبـاس پوشـيدن و بـاالخره شـناخت ارزش    ، زدن حـرف ، شستن

 ،امـا بنـابر خصوصـيات جسـماني    ، گيـرد  ناخودآگاه در خانواده فرا مي
در ، آورد علمي و اجتماعي كه دارد و يـا بـه دسـت مـي    ، رواني، فكري

مانـد و مختـار اسـت پـا      باقي نمـي ، آموزد چارچوب آنچه از جامعه مي
  .)32(فراتر نهد

هـا سـه ويژگـي مشـترك      در تمـام فرهنـگ  : تالكوت پارسونز معتقد است
  :كه عبارتند از، باشد مي

  ميراث اجتماعي است؛پذيري فرهنگ و اينكه يك سنت و  انتقال. 1
باشـند و آن محصـول كـنش متقابـل      ها در فرهنگ شـريك مـي   انسان. 2

  ها است؛ انسان
  .)33(ها قابل آموزش هستند فرهنگ. 3

و » رفتارهاي تكـرار شـونده  «ترين ويژگي فرهنگ را  مالينوفسكي نيز مهم
  . داند مي» هاي مشترك احساسات و ارزش«



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     42
 

 

  اهميت فرهنگ
راي همگـان روشـن شـده اسـت و اكثـر علمـاي       امروزه اهميت فرهنگ ب

 حتـي . اند ردهكتوجه هاي حيات بشري  اجتماعي به تأثيرات آن بر ساير جنبه
قابـل  چـرخش  در ميـان انديشـمندان ماركسيسـت نيـز شـاهد       ن اواخريدر ا

از زمـان مـاكس وبـر    . ايـم  اي به سمت پذيرش اهميت فرهنگ بـوده  مالحظه
بسياري در خصـوص اهميـت فرهنـگ و     نظران تاكنون انديشمندان و صاحب

انـد؛ حتـي    پـردازي نمـوده   سياست و اقتصاد نظريه، تأثيرگذاري آن بر اجتماع
قبل از ماكس وبر نيز دوركيم به اهميت پذيرش فرهنگ در انسـجام و وفـاق   

فرهنگ را بـه  سو شناسان از يك  جامعه، طوركلي به. اجتماعي اشاره كرده بود
كه افراد را در يـك كـل منسـجم بـه هـم پيونـد       نمايند  تشبيه مي» سيمان«

يكـي از نيازهـاي اصـلي    ، ديگـر  يسـو شـود؛ از   زند و مانع جدايي آنها مي مي
بـدون    عـه هـيچ جام  :داننـد و معتقدنـد   جوامع انساني را نياز به فرهنـگ مـي  

بـدون  «، موجوديت انساني ما وابسته بـه فرهنـگ اسـت   . فرهنگ وجود ندارد
نخواهيم ، كنيم ي كه معموالً اين اصطالح را درك ميبه معناي، انسان، فرهنگ

گونـه احسـاس    كنـيم و هـيچ   مـي زباني كه با آن مقاصد خـود را بيـــان   ، بود
شـدت محـدود    توانايي تفكر يا تعقـل مـا نيـز بـه    . خودآگاهي نخواهيم داشت

  .)34(»خواهد بود

انـد تـأثير فرهنـگ بـر      نظران بسـياري توانسـته   تاكنون متفكران و صاحب
تحــول و ، توســعه و پيشــرفت، انســجام و همبســتگي اجتمــاعي، صــيتشخ

حتـي بـا   ، در اين زمينه. برسانندتأييد را به ... سياسي و -دگرگوني اجتماعي 
برخـي از متفكـران بـراي    ، سـو  از يـك . هايي نيز مواجه هستيم و تفريط  افراط

گـر  فرهنگ ارزش تأثيرگذاري چنداني قائل نيستند و آن را معلول شـرايط دي 
براساس عقيـده  . اند دانند؛ متفكران ماركسيست از اين جمله حيات بشري مي

نظـام  ، سياست، اقتصاد زيربناست و ساير مقوالت چون فرهنگ، ماركسيستي
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، از ديد اين گروه. دهند متأثر از آن هستند كه روبنا را تشكيل مي... حقوقي و
هـر نـوع   . كنـد  ن مـي فرهنگ هر جامعه را اقتصاد يا زيربناي آن جامعه تعيـي 

داراي روبنـاي مشـابهي اسـت كـه     ) وجه توليـد (ساختمان اقتصادي تاريخي 
. قانوني و فرهنگـي اسـت  ، هاي اجتماعي ـ سياسي  دربرگيرنده نهادها و سنت

عقيده  »اي بر نقد اقتصاد سياسي مقدمه«اين جمله مشهور ماركس در كتاب 
  :سازد خوبي روشن مي را بهو پيروانش او 

كند؛ بلكه هستي  ها نيست كه هستي آنان را تعيين مي اهي انساناين آگ«
  .)35(»شان است اجتماعي آنان تعيين كننده آگاهي

هـا بعـد از    هاي ارتدوكس و اكونوميست تـا مـدت   عقيده فوق را ماركيست
اما به مرور زمان و براثـر تحقيقـات   ، ده و به آن پايبند بودندكرماركس حفظ 

اين عقيـده تـا حـدود    ، هاي جديد و تحوالت جوامع يپرداز نظريه، انجام شده
هاي جديد همچون لويي  ماركيست. دشها تعديل  زيادي در ميان ماركسيست

تعيين كننـده  ، آلتوسر و آنتونيو گرامشي به اين باور رسيدند كه لزوماً اقتصاد
ها نيست و مقوالتي چون سياست و فرهنـگ در مقابـل اقتصـاد از     ساير حوزه
توان بين اقتصـاد و مقـوالت فـوق رابطـه      لذا نمي ؛نسبي برخوردارند استقالل 

اي  حركـت قابـل مالحظـه   ، اگرچه اين عقيده. علّي ـ معلولي ساده برقرار كرد 
اما بايد توجه داشـت   ؛شود هاي اوليه محسوب مي نسبت به عقايد ماركسيست

لـذا  . باشد كننده مي اقتصاد تعيين، در پارادايم ماركسيستي و در تحليل نهايي
اوصـاف  «ها كم و بيش به اين گفته ماركس پايبندنـد كـه    تمامي ماركسيست

اوصــاف نهادهــاي » تعيــين بخــش«، سياســي و تكنيكــي ســاختار اقتصــادي
... ايـدئولوژي و ، مـذهب ، حقوق، مانند نهادهاي سياسي( هستند  غيراقتصادي
  .)36(»خواند جامعه مي» روبناي«گاه آنها را ، كه ماركس

 كنندگي تعيينمتفكراني قرار دارند كه براي فرهنگ ارزش ، ديگر از سوي
هاي مختلفي تقسـيم   خود نيز به دسته، گونه متفكران اين. و حتي علّي قائلند

ارزشـي را قائلنـد كـه    همـان  تـرين آنهـا بـراي فرهنـگ       شوند كه افراطـي  مي
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ا ديدگاه ديدگاه فوق بيشتر در مقابل و در مخالفت ب. ها براي اقتصاد ماركيست
داننـد كـه نقـش     ماركيستي رشد كرده است و وبر را معموالً اولين كسي مـي 

اخـالق  «كتاب . كردمقوله فرهنگ را در مطالعات اجتماعي و انساني برجسته 
بـر ايـن فرضـيه بنيـادي اسـتوار اسـت كـه         »داري پروتستاني و روح سـرمايه 

يتن ـ ذوق و  فرقه كـالون شـاخه پـور    -هاي اخالقي مذهب پروتستاني  ارزش
كند و آنان را به  عالقه به روش و روحيه كارآفريني را در پيروان خود بيدار مي

هسـتند؛ بـه     اي اهميتـي قـاطع قائـل    كشاند كه براي موفقيت حرفه راهي مي
مـذهب و  نظيـر  (عناصـر فرهنگـي    ؛عبارت بسـيار سـاده و بـه بيـان معمـول     

  . نمايند ايفا مي در پيشرفت اقتصادي جوامع نقش مهمي) هاي آن ارزش
سـتان بـا نظـر    وتپر هاي مـذهب  اگرچه افراط در زمينه تأثيرگذاري ارزش

وبر هميشه بـا  «: گويد كه ريمون بودن مي گونه اصلي وبر مغايرت دارد و همان
اي بـا   بـه صـورت رابطـه   ، اي كه به آن اشاره شد اين فكر كه تعبير او از رابطه

كيد كرده است هدف او نشان دادن سرشت علّي درك شود مخالفت كرده و تأ
و روحيـه  ) از سـنت كـالون  (پيوندهاي ويژه موجود ميان اخـالق پروتسـتاني   

شـود كـه وي هرگـز     از اين سخن او اين معنا استنباط مي. داري است سرمايه
عنوان شرط الزم و كافي براي دسـتيابي   نخواسته است اخالق پروتستاني را به

اخالق ياد شده شـرط   :بلكه بيشتر معتقد استبه مدرنيته اقتصادي برشمرد؛ 
هرحال ديدگاه وبر عرصه جديدي در  به .)37(»مساعد و تسهيل كنندة آن است

ها و تحقيقات  مطالعات اجتماعي گشود و اهميت عناصر فرهنگي را در بررسي
هـاي   بعد از وبـر نيـز برخـي از محققـان تـأثير شـاخص      . اجتماعي يادآور شد

  . اجتماعي به تأييد رساندند -و پيشرفت اقتصادي فرهنگي را بر توسعه 
توجـه بـه تـأثير    ، گرايي در علوم اجتمـاعي  اگرچه تحت تأثير سلطه اثبات

حاضر شاهد توجـه جـدي    اما درحال، ها در حاشيه قرار گرفت فرهنگ تا مدت
» تبيين فرهنگـي «هم اكنون . پردازان و محققان به امر فرهنگ هستيم نظريه

خوبي در  جاي خود را به، اجتماعي و سياسي، حوالت اقتصاديها و ت دگرگوني
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هـاي   جنـبش «در بحـث  ، عنـوان مثـال   بـاز كـرده اسـت؛ بـه    تحقيقـات  ميان 
شـاهد حركـت بـه سـمت تبيـين      ، و مباحث بسياري از اين قبيل» اجتماعي

هـاي   تبيـين اجتمـاعي ـ فرهنگـي اينگلهـارت از جنـبش      . فرهنگـي هسـتيم  
اينگلهـارت در ادامـه كـار خـود در     . هاسـت  تبييناجتماعي نوين ازجمله اين 

هـاي   بـه بحـث جنـبش    تحول فرهنگي در جوامع پيشرفته صـنعتي خصوص 
هـاي گسـترده و    اجتماعي پرداخته و توانسته است پس از انجـام نظرسـنجي  

گرايي  هاي پسامادي وجود همبستگي قوي بين ارزش، طولي در سراسر جهان
  . به تأييد رساندهاي اجتماعي را  و عضويت در جنبش

اهميتـي  » فرهنـگ «، كنـيم  در جهاني كه مـا اكنـون در آن زنـدگي مـي    
. العاده پيدا كرده و به سالحي سياسي با كارايي زياد تبـديل شـده اسـت    فوق

بسيار بـيش از دعـاوي   ، متوسل شدن به موضوعات مربوط به حقوق فرهنگي
 .)38(ي اسـت تحريك كننده اذهان و احساسات عموم، صرف ارضي و اقتصادي

انـد و   ماهيتي فرهنگـي پيـدا كـرده   ، بسياري از موضوعات و مشكالت عصر ما
تـوان در فرهنـگ    ريشه بسياري از منازعات در سطوح ملـي و فراملـي را مـي   

  . وجو كرد جست
عنـوان   هاي فرهنگي به فعاليت، اكنون در جوامع مدرن و پيشرفته صنعتي

، رو ازايـن . انـد  ظيـر كشـاورزي شـده   هايي ن جايگزين فعاليت، ابزار امرار معاش
هـاي داراي ارزش اقتصـادي شـناخته     عنـوان فعاليـت   هـا بـه   گونه فعاليـت  اين
هـاي   هـاي فرهنگـي ارمغـان    فعاليـت ، به عقيده گوردن، بر اين عالوه. شوند مي

  :ديگري نيز در اين جوامع دارند كه عمده آنها از اين قرار است
كه براي مردم تا (ختارهاي شغلي ايجاد سا، افزايش همبستگي اجتماعي«

سـاالري   شايسـته ، )پشت سرگذاردن عصر سنتي اشتغال كفايت خواهـد كـرد  
بـر رعايـت حقـوق     ايجاد امنيتـي مبتنـي  ، )نه مقام يا ثروت(بر انديشه  مبتني

  .)39(»همگان و تساهل و كرامت
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اهميـت فرهنـگ   ، يادآوري يك نكته در اينجا بسيار ضـروري اسـت و آن  
اقتصادي و سياسي غافل ، هاي اجتماعي د ما را از توجه به زمينهاست كه نباي

هنگـامي  ، عنـوان مثـال   به. نگري به نفع فرهنگ سوق دهد نمايد و به يكجانبه
كه معتقديم عامالن اقتصـادي درون يـك زيسـت محـيط فرهنگـي زنـدگي       

گفتمـان اقتصـادي در    و اصـوالً ، گيرند كشند و تصميم مي نفس مي، كنند مي
بايد به اين موضوع نيز بـاور داشـته   ، گيرد اي فرهنگي صورت مي مينهدرون ز

باشيم كه مناسـبات و فراگردهـاي فرهنگـي نيـز درون يـك زيسـت محـيط        
. توان مطابق شرايط اقتصـادي تفسـير كـرد    اقتصادي وجود دارند و آنها را مي

. خوبي انجام داده اسـت  كاري كه ديويد ترابسي در كتاب اقتصاد و فرهنگ به
زمينـه اقتصـادي   «و » زمينـه فرهنگـي اقتصـاد   «خـوبي   وي در اين كتاب بـه 

  .)40(ده استكرتشريح را » فرهنگ

  كاركردهاي فرهنگ
  بخشي  انسجام. 1

ترين كاركرد فرهنـگ از ديـدگاه متفكـران بزرگـي چـون دوركـيم و        مهم
تـرين   مهم، ازنظر پارسونز. بخشي و ايجاد وفاق اجتماعي است انسجام، پارسونز

فرهنـگ  ي، وبه عقيده . ها است»حفظ و تداوم الگو«فه سيستم فرهنگي وظي
گيرد كه حفـظ و   ها و باورهاي خاص هر جامعه را دربرمي اي از ارزش مجموعه

. كنـد  اي در تداوم يك جامعه ايفا مـي  نقش حياتي و تعيين كننده، باور به آن
به عمل بـه  فرد را ، هاي خاص فرهنگ جامعه با تأكيد گذاردن بر برخي ارزش

، شيوة رفتـاري كـه تـداوم آن   . كند ترغيب مي، يك شيوه رفتاري به خصوص
كاركرد اساسـي  ، شناسي ازنظر جامعه .)41(رساند سيستم اجتماعي را ياري مي

عوامـل  . آوري تعدادي اشخاص در يك جماعت مشـخص اسـت   جمع، فرهنگ
، ييپيوسـتگي جغرافيـا  ، رسـند؛ روابـط خـوني    ديگر نيز به همين نتيجه مـي 

توان آنهـا   اما خود اين عوامل كه مي. همجواري در يك سرزمين و تقسيم كار
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شـوند و   در خود فرهنگ و به وسيله آن تعبير و تفسير مـي ، ناميد» عيني«را 
بـدين ترتيـب   . دهـد  مـي ، فرهنگ به آنها معنايي فراتر از آنچه معموالً دارنـد 

ا منع زناشويي با محارم شوند و ب روابط خوني تبديل به روابط خويشاوندي مي
كند و هنجارهايي كه  و قواعدي كه ازدواج مجاز و ازدواج ممنوع را تعريف مي

گسترده  ؛نمايند روابط بين اشخاص يك گروه خويشاوندي واحد را تعريف مي
  . شوند و پيچيده مي

  ريزي شخصيت قالب. 2
اد هاي رواني افر يك فرهنگ در واقع نوعي قالب است كه در آن شخصيت

هـاي   كانـال ، آراء و عقايـد ، معرفـت ، اشكال تفكـر ، گيرد و اين قالب شكل مي
ل ارضاء يا تشـديد احساسـات طبيعـي و غيـره را     ئوسا، ممتاز بيان احساسات
  .)42(كند عرضه و يا فراهم مي

  سازگاري. 3
هايي كه بايـد بـا آن زنـدگي     سازگاري انسان با محيط و مجموعه واقعيت

  . كند
  بخشي هويت. 4

هايي بدانيم  آداب و رسوم و ارزش، عقايد، ها گر فرهنگ را مجموعه نگرشا
، يكـي از كاركردهـاي اساسـي آن   ، مشترك يا مطرح است، كه در هر گروهي

نمادها و آثـار  ، ها نشانه، مجموعه فوق. ايجاد هويت متمايز گروهي خواهد بود
ء يك گروه خاص خود را در هر گروهي پديد خواهد آورد و به وسيله آن اعضا

  . خود را از اعضاء گروه ديگر متمايز خواهند پنداشت

  هاي فرهنگ نظريه
گــروه وســيعي از نظريــات . هــاي فرهنــگ بســيار متنــوع هســتند نظريــه

شناسـانه در خصـوص فرهنـگ را براسـاس معيارهـاي       شناسانه و جامعه مردم
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اهيم در اينجا تنها بـه ذكـر نظريـاتي خـو    . كردبندي  توان تقسيم متفاوتي مي
و ابعـاد مختلـف آن ـ    » فرهنگ«پرداخت كه براي روشن شدن بيشتر مفهوم 

بـر همـين اسـاس و بـا     . باشـد  تاآنجاكه به اين تحقيق مربوط است ـ الزم مي 
: نظريات فرهنگ عبارتند از، شناسانه و با تأكيد بر رويكرد مردم، معيار تاريخي

ــي تحــول ــي اشــاعه، گراي ــاركردگرايي، گراي ــاركردگرايي ، يســاختارگراي، ك ك
  . نمادگرايي ساختاري، نمادگرايي، ساختاري

  گرايي تحول. 1
از آن جهت به كار گرفته ، شناسي ويژه در انسان به، در ابتدا مفهوم فرهنگ

 -اي خـاص رفتـار را     شد كه ازطريق آن بتوان خصوصيات مشترك و به گونه
آنكه يكسـره   بي، ردبه تعريف درآو -كه در نوع انسان بسيار تكامل يافته است 

نيـاز پديـد   . اي از اين قبيل در سـاير موجـودات شـد    منكر وجود هرنوع نشانه
موجـب تحـول و   ، ها آمده براي شناخت اين نوع خاص از رفتار در ميان انسان

نمود كه مفهوم فرهنگ بتوانـد در   و طبيعي مي هتكامل در مفهوم فرهنگ شد
هـا و تشـخيص    ر ميان انسـان مسير تبيين اين گونه از خصوصيات مشترك د

هاي رفتارهاي انساني با رفتارهـاي رايـج در حيوانـات همچـون      تفاوت ويژگي
شناسـاني چـون    مـردم ، رو ازايـن  .)43(ابزاري سودمند و سخت مؤثر به كار رود

وضع فرهنگ در جوامع گوناگون بشري تاآنجاكـه بتـوان بـر    «: تايلور معتقدند
موضـوعي مناسـب بـراي مطالعـه     ، ردپاية اصول كلي در مورد آن پژوهش كـ 

اين همه همساني را كه موجـب  ، سو از يك. قوانين انديشه و عمل انسان است
هـاي يكسـان    توان تا حد زيادي به عمل يكسان با علت اشاعه تمدن شده مي

تـوان ماننـد مراحـل     سطوح مختلف فرهنگ را مي، نسبت داد و از سوي ديگر
پيامـد تـاريخ گذشـته اسـت و     ، رحله آنتوسعه يا تكامل آن دانست كه هر م

  .)44(»سازد تاريخ آينده را مي، تمامي آن
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بر فرايند تحـول در ابعـاد مختلـف فرهنگـي     ، گرايانه اساس نظريات تحول
، عنـوان نمونـه   نظام خويشاوندي و تكنولوژي استوار است؛ بـه ، اعتقادات: نظير

در حيات فرهنگـي  مورگان با معيار قراردادن تكنولوژي سه مرحله مختلف را 
مرحلـه بربريـت و   ، مرحلـه تـوحش  : بشر شناسايي كرده است كه عبارتنـد از 

هاي توليدي به سه مرحلـه   تايلور نيز با معيار قرار دادن فعاليت. مرحله تمدن
  . دامپروري و كشاورزي باور دارد، تكاملي؛ شكار

 تحـت تـأثير نظريـات علـوم    ، گرايانه فرهنگ در قرن نـوزده  نظريات تحول
نظريـه وي اسـاس نظريـات    . به خصوص نظريه داروين قـرار داشـت  ، طبيعي

نبايد ، حال بااين. شناسي قرار گرفت در مردم» شناسي فرهنگي تكاملي انسان«
زيـرا هـيچ يـك از     ؛طور تمام عيار يك نقطه عطـف بـه حسـاب آورد    آن را به
خاب طبيعـي را  انگاره انت، مورگان و فريزر، شناسان نامدار ازجمله تايلور انسان

در مطالعات خـود راه ندادنـد؛ هرچنـد    ، كه در مركز تبيين دارويني قرار دارد
تصور تكامل نهادهاي اجتمـاعي و فرهنگـي كـه در آثـار انديشـمندان حـوزه       

گرايانـه   نظريات تحـول  .)45(هاي فكري دارويني دارد فرهنگ مشهود است مايه
و گاهي اين تحول را در بيند  فرهنگ همه چيز را در حال حركت و تحول مي

رو برحســب  كنــد و ازايــن هــا معنــا مــي برحســب ارزش، جهــت كامــل شــدن
از تاريخ نيـز در  ، اين ديدگاه. شود گرايي به اين تئوري خورده گرفته مي ارزش

هـاي   كنـد واقعيـت   شـود و سـعي مـي    منـد مـي   تحليل مسائل اجتماعي بهره
نگاه به يك حكـم كلـي و   اجتماعي را طي يك فرايند تاريخي مطالعه كند و آ

  .)46(قوانين اجتماعي برسد

اگرچه در قرن نوزدهم توسعه يافت و بعدها ، اين رويكرد نظري به فرهنگ
اما توانسته است تا زمان حاضر به حيات خـود  ، شدبا انتقادات بنيادين روبرو 

هـايي كـه برخـي     بسياري از ديدگاه منشأ. ادامه داده و نفوذش را حفظ نمايد
غربي در خصوص عدم توسعه فرهنگي كشورهاي جهان سـوم ارائـه    متفكران

از ، داننـد  ها مـي  نمايند و فرهنگ غرب را نقطه آرماني تكامل ساير فرهنگ مي
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، طـوركلي  به. گرايانه به فرهنگ نشئت گرفته است همين رويكرد نظري تحول
  :كردهاي زير خالصه  توان در گزاره گرايي فرهنگ را مي نظريه تحول

، دهد همة جوامـع  طالعه آثار اجتماعي و فرهنگي گذشتگان نشان ميم. 1
  اند؛ سر گذاشته  مراحلي را قبل از رسيدن به تمدن پشت

اعتقادات و نهادهـاي جوامـع مختلـف    ، فنون،  ها تشابهي كه در تكنيك. 2
نشان دهنده وحدت روحي انسان در سير انديشه و ابداع و ، وجود دارد

  اختراع است؛
ه و مطالعة جوامع حاكي از آن است كه سير پديد آمدن و تحول مقايس. 3

به صورت زنجيـري از نهادهـا و   ، فرهنگ و تمدن بشري در هر جامعه
در خطي مستقيم و حركتي تـدريجي  ، ها و اعتقادات و حوادث تكنيك

  بوده است؛
معـرف  ، شـوند  تفاوت جوامعي كه در نقاط پراكنـده جهـان ديـده مـي    . 4

  تفاوت سير فرهنگ و تمدن اسـت كـه بـا مقايسـه    مراحل و درجات م
  .)47(بندي نمود توان آنها را طبقه مي
» تكـاملي «و » خطي«توان نظريات  گرايانه فرهنگ را مي هاي تحول نظريه

  . نيز نام نهاد

  گرايي اشاعه. 2
بـا انتقـاد شـديد از خطـي بـودن نظريـات       ، گرايانه فرهنگ نظريات اشاعه

سير مراحل تمدن و فرهنـگ را بـه   ، گرايي ريه اشاعهنظ. گرايانه آغاز شد تحول
بلكه  ؛داند مستقل و موازي با جوامع ديگر نمي، و در هر جامعه، صورت خطي
انـد و    هاي جوامع از يـك يـا چنـد مركـز اشـاعه گرفتـه       فرهنگ :معتقد است

، هـا  مهـاجرت ، دادوسـتدها ، وآمـدها  هـا بـه علـت رفـت     شباهت بين فرهنـگ 
نظريـه  ، بـر ايـن   عـالوه  .)48(تقليد يا اخذ اسـت ، ر اقتباسها و در اث لشكركشي

گرايـان انتقـادات جـدي وارد     گرايي بر ساير مباني و اصول نظري تحول اشاعه
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به اين نكته آگـاهي داشـتند كـه درك كامـل      19گرايان قرن  تكامل. كند مي
هـا   ها و اختالفـات ايـن فرهنـگ    خصوص شباهت توضيحاتي را در، ها فرهنگ

امــا ، هــا از يــك قســم نبودنــد هــا و تشــريح اگرچــه ايــن توضــيح. طلبــد مــي
هاي فرهنگـي بـا سـرعتي     پردازان آن بر اين باور بودند كه وجود تفاوت نظريه

هـاي   شـباهت . با رشد جوامع و درجه نفوذ خارجي آنها ارتباط دارد، نامساوي
دليـل   بـه . گيـرد  ت ميأفرهنگي در درجه اول از همسان شدن ذهني افراد نش

بنـابراين  . زند رفتارهاي مشابهي از افراد سر مي، در شرايط برابر، ن همسانياي
بـه  ، برنـد  هاي فرهنگي جوامعي كه در يك مرحله توسعه به سـر مـي   شباهت

هـاي   زيرا نـوآوري  ؛ها از لحاظ تاريخي مربوط نيست ارتباط پيوند اين فرهنگ
آنهـا ايـن    طور مسـتقل صـورت پذيرفتـه اسـت و     اي به فرهنگي در هر جامعه

. دهنـد  ها و برخوردهاي فرهنگي ـ تاريخي نسبت نمـي   ها را به تماس شباهت
هاي متعددي در اواخر قـرن نـوزدهم شـكل     ديدگاه، در مخالفت با اين تعابير

گرايـي   نقطه اشتراك خود را ضديت با تكامل، پردازان آن گرفت و اغلب نظريه
، كـرد  ا بـه هـم نزديـك مـي    آنچـه آنهـا ر  ، دانستند؛ هرچند در اكثر موارد مي

آنها اين اصل را به طور عمـومي  . مخالفتشان با آموزه وحدت رواني انسان بود
بلكـه آن را از ديگـران فـرا     ؛پذيرفتند كه انسان ذاتاً فرهنگ را اختراع نكـرده 

گرايـان كـه سرچشـمه     اين ديدگاه با پيش فرض اساسي تكامـل . گرفته است
. تفاوت كلـي داشـت   ؛دانستند د جوامع ميتحول را در درجه اول از درون خو

سـاز ازطريـق    كه اختراعـات مهـم و سرنوشـت    ندگرايان بر اين باور بود اشاعه
شناسـاني چـون اليـوت     مردم. مهاجرت به ساير نقاط جهان اشاعه يافته است

پردازان اين ديـدگاه   كالك هون و تاحدودي بواس را از نظريه، كروبر، اسميت
  . دانند مي
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  دگراييكاركر. 3
شئون مختلف جامعه را برحسب پيامدهاي سـودمندي كـه   ، كاركردگرايي
كند و حضور هر جنبه يا عنصـر   تبيين مي، تر اجتماعي دارند براي نظام بزرگ

مــورد توجــه قــرار ، را بــر حســب اثــر ســودمندي كــه بــراي كــل نظــام دارد
بنا  هايي كه در خصوص مقوله فرهنگ براساس اين ديدگاه نظريه .)49(دهد مي
دليل خدمتي كه براي تداوم زندگي بشر و كـل نظـام    فرهنگ به به، شوند مي

شناسـاني چـون برانيسـالو     برخـي مـردم  . دهنـد  يت مـ يـ اهم، اجتماعي دارد
وي بـر ايـن بـاور    . نگرنـد  از اين زاويه به مقوله فرهنگ مي  مالينوفسكي دقيقاً

نهايـت   م و چـه بـي  چه فرهنگي بسيار ساده و ابتدايي را در نظر بگيري«: است
شـويم كـه    اي مواجـه مـي   درهرحال با دستگاه گسـترده ، پيچيده و رشديافته
دسـتگاهي كـه بـه    ، بخشي انساني و بخشي معنوي است، بخشي از آن مادي

، گيرنـد  اي كه فرا راه قرار مي كمك آن از عهده حل مشكالت مشخص و ويژه
را از تحليــل مالينوفســكي در جــاي ديگــري مقصــود خــود  .)50(»آيــيم برمــي

مصـنوع  ، فرهنـگ «: بـه بيـان وي  . ده استكرخوبي ارائه  كاركردي فرهنگ به
اي است كه بشر ازطريق آن بـه مقاصـد خـود نايـل      دست بشر است و واسطه

زندگي كند و معيار متعارفي بـراي  ، دهد اي كه به او اجازه مي واسطه ؛شود مي
بخشد و اجـازه   او قدرت مي اي كه به واسطه. رفاه و آرامش برقرار كند،  امنيت

بـه آفـرينش كـاال و ارزش    ، دهد وراي استعداد حيـواني و ارگانيـك خـود    مي
اي بـراي   اين فرهنگ در تمام اين موارد بايد به صـورت وسـيله  . مبادرت ورزد
بـه عبـارتي   . )51(»طور ابزاري يا كاركردي ادراك شود يعني به، نيل به مقصود

فرهنـگ را داراي كـاركرد ارضـاء    ، گرايـان مالينوفسكي و سـاير كاركرد ، ديگر
دانند  نيازهاي انسان در زندگي اجتماعي و انطباق انسان با محيط اطرافش مي

در ارتباط تنگاتنگ با يكـديگر و در جهـت   ، و معتقدند اجزاء مختلف فرهنگ
مالينوفسكي فرهنگ را ، از طرف ديگر. جويند برآوردن اين خواسته شركت مي
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از ، در تعريفي كه وي از فرهنگ ارائـه داده اسـت  . داند يم» ميراث اجتماعي«
شـود و   عنوان ميراث اجتماعي كه از گذشته به نسل آينده منتقـل مـي   آن به

يـاد  ، هـا اسـت   هـا و ارزش  عـادت ، فراينـدهاي فنـي  ، كارهـا ، هـا  شامل مهارت
  .)52(كند مي

  ساختارگرايي. 4
رِ پذي بيني پيش شئون مختلف جامعه را بر حسب پيامدهاي، ساختارگرايي

اين رويكـرد خـود شـامل دو الگـوي     . كند اوصاف ساختاري جامعه تبيين مي
اي از تبيـين علّـي اسـت كـه سـاختارهاي       الگـوي اول گونـه  : شود تبييني مي

نياز به رابطه ، داند؛ الگوي دوم هاي اجتماعي مي اجتماعي را علت اصلي پديده
هاي اجتماعي را به نحوي  ديدهشئون مختلف پ، علّي را منكر است و در عوض

دهد آن شـئون چگونـه بـا سـاختارهاي انتزاعـي       كند كه نشان مي تبيين مي
شناسـي   الگـوي تبيـين در اينجـا مـأخوذ از زبـان     . شـوند  زيرين هماهنگ مي

دسـتور  «ساختارگرايان فرهنگي در تالش هستند تـا  ، بر اين اساس .)53(است
بـه  ، هاسـت  ان نظم زيـرين پديـده  هاي فرهنگي را كه هم زيرين پديده» زبان

  . دست آورند
مطالعـة اسـتقرايي   «: تبيين سـاختاري عبـارت اسـت از   ، شناسي در مردم

هايي كه در مجموعة فرهنگـي جامعـه آشـكار و مشـخص      ها و سازمان ساخت
. »نگـاري آشـكار شـوند    تجربي و مردم، نيستند و بايد به كمك منابع تاريخي

آداب ، هاي سياسي نظريه، و هنرها  مناسك، يراساط، مانند قوانين خويشاوندي
هايي كه بدين ترتيـب آشـكار    ساخت. و اعمال مربوط به تهيه غذا و نظاير آن

معرف سطحي از فرهنگ معين نيستند؛ بلكه آنها را كامالً مشابه به ، شوند مي
در همـه  ، آنها با تغييراتي كه با استنتاج از قوانين سادة تغيير قابل درك است

  .)54(بينيم ها مي نگفره
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ود لويي اشـتراوس را از بنيانگـذاران اصـلي سـاختارگرايي در فرهنـگ      لك
چهار انديشه اساسي را از بنديكت فـرا گرفتـه اسـت كـه     ، اشتراوس. دانند مي

تـوان   هاي مختلف را مـي  فرهنگ) الف: براي ساختارگرايي بسيار اساسي است
هـا   شـمار انـواع فرهنـگ   ) ب ؛با توسل به يك الگوي معين به تعريف در آورد

ــه) محــدود اســت؛ ج ــه  مطالع ــدايي  جامع ــين  ، ابت ــراي تعي ــرين روش ب بهت
هـايي را   چنـين تركيـب  ) هاي ممكن ميان عناصـر فرهنگـي اسـت؛ د    تركيب

زيـرا اينـان نـا     ؛مورد مطالعه قرار داد، توان مستقل از افراد وابسته به گروه مي
وس بـه جـاي مطالعـه در تنـوع     اشـترا ، طـوركلي  بـه . كنند خودآگاه عمل مي

ازنظر او . خواهد به تحليل تغييرناپذيري يا ثبات فرهنگ بپردازد ها مي فرهنگ
عنـوان سـرمايه    بـه ، توان بدون ارجـاع بـه فرهنـگ    هاي خاص را نمي فرهنگ

كنـد عوامـل ثابـت فرهنـگ را      وي تـالش مـي  . درك كـرد ، مشترك بشـريت 
خـود را  ، شـناسِ سـاختارگرا   عنـوان يـك انسـان    شناسايي و فهرست كند و به

ازجمله قواعد عـام  ، داند هر آنچه در زندگي اجتماعي ضرورت دارد موظف مي
  .)55(فرهنگي در جامعه بشري كشف كند

  كاركردگرايي ساختاري. 5
شناسـي بـا نـام تـالكوت      هـاي جامعـه   كاركردگرايي ساختاري در انديشـه 

ديــدگاه . شــود يشناســي بــا نــام رادكليــف بــراون ديــده مــ پارســونز و مــردم
كــاركردگراي مالينوفســكي در خصــوص فرهنــگ را قــبالً تشــريح نمــوديم و 

داد و آن را شـامل فرهنـگ    دريافتيم وي برداشتي وسيع از فرهنگ ارائه مـي 
، امـا رادكليـف بـراون   . دانست هنجارها و رفتارهاي واقعي مي، ها ارزش، مادي

عنـوان   به فرهنـگ بـه  فرهنگ جامعه را از نظام اجتماعي آن مشتق دانست و 
او بــا اســتناد بــه اصــطالح . اشــكال اســتاندارد رفتــار و احساســاتي نگريســت

، مثابه يك كل به» فرهنگ«فرض را بر اين قرار داد كه » يكپارچگي فرهنگي«
هـاي بـا    يعنـي سيسـتم   ؛افراد بسياري را كم و بيش در يك ساخت اجتماعي
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كند  ط بين افراد را تنظيم ميرواب، دهد وحدت مي، ها ثبات تعيين كننده گروه
ايـن   بنـابر . سـازد  پذيري آنان را با محيط فيزيكي خارجي ميسر مـي  و تطبيق

عنوان يك سيستم يكپارچـه   فرهنگ را به» رادكليف براون«، تفسير كاركردي
او هـر جـزء فرهنـگ را داراي سـهم و كـاركردي خـاص در       . گيرد در نظر مي

شناسـي   يستم را وظيفـه اصـلي انسـان   داند و شناخت اين س مي  حيات جامعه
براون بـرخالف مالينوفسـكي بـراين بـاور اسـت كـه       . كند مدرن محسوب مي

عنـوان يكـي از خصوصـيات سيسـتم اجتمـاعي مـورد        فرهنگ را بايد تنها به
، »كـاركردگرايي «براون با رد هرگونه انتساب خود به مكتـب  . مطالعه قرار داد

مالينوفسكي كاركرد را بـه  . دانست سكي ميآن را زاييده افكار شخصي مالينوف 
امـا  ، گرفـت  در نظـر مـي  » برآورده شدن يك نياز به وسيله يك عمل«معناي 

دانسـت كـه يـك فعاليـت را در كـل حيـات        براون آن را عبارت از نقشي مـي 
اجتماعي بر عهـده دارد و بـه حفـظ و اسـتمرار سـاخت يـك جامعـه كمـك         

براون هر فعاليت قابل تكرار نظير مجـازات  ازنظر رادكليف ، بنابراين. نمايد مي
آمد و بـراي   يك كاركرد به حساب مي، دليل ارتكاب جرم و يا مراسم تدفين به

براون را به ، اين شيوة نگرش به مسئله فرهنگ. تقدم قائل بود، تحليل ساخت
  .)56(كردتر  كاركردي نزديك-رويكرد ساختي 

  نمادگرايي. 6
گــذاران اصــلي  پايــه، گيلفــورد گيرتــزتــر  لســلي وايــت و در ســطح عــالي

، شناس بـزرگ  براي اين دو مردم. روند شمار مي شناسي به نمادگرايي در مردم
اكنون بايد ايـن  «: گويد وايت به صراحت مي. نماد جوهره اصلي فرهنگ است
. واحد اصلي تمامي رفتار و تمدن انساني است، واقعيت را درك كنيم كه نماد

نه ؛ تفاوت نوعي است ، نسان تفاوت بنيادي وجود داردبين ذهن انسان و غيرا
يـك  . شـايان اهميـت بسـيار اسـت    ، ن آنها وجـود دارد يه بك و شكافي، كمي

حـد وسـطي وجـود    ، توانـد  تواند نمادسـازي كنـد يـا نمـي     موجود زنده يا مي
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بـه رويكـرد كـنش متقابـل     ، شناسـي  تأكيد بر نماد در علم جامعه .)57(»ندارد
جورج هربرت ميد و هربرت بلومر ، د كه پرچمداران اصلي آننمادين تعلق دار

برداشت  ؛شود اين رويكرد كه رويكردي خرَدگرا محسوب مي. روند شمار مي به
براسـاس ايـن   . دهـد  ارائـه مـي  » معني«و » نماد«، »ذهن«اي از مفاهيم  ويژه

بر فراگردي استوار هستند كه ) جمعي يا فردي(، هاي اجتماعي كنش، رويكرد
در . كننـد  كنشگران شرايط مقابل خود را تفسير و ارزيـابي مـي  ، ه واسطه آنب

تـوان   شـود كـه در درون آن مـي    فرهنگ چارچوبي محسـوب مـي  ، اين حالت
  .)58(رفتارها را به طرز معقولي توصيف و تشريح كرد

  نمادگرايي ساختاري. 7
دو  تلفيقـي از ، كه از نامش پيداست گونه نظريه نمادگرايي ساختاري همان

اين نظريـه توسـط انديشـمنداني چـون     . باشد نظريه نمادگرا و ساختارگرا مي
تامپسون نيـز  . استشده ارائه  »ايدئولوژي و فرهنگ«جان تامپسون در كتاب 

امـا برداشـت وي از نمـاد بـا     ، كنـد  همانند گيرتز كار خود را با نماد آغاز مـي 
ر سـاختارهاي  ايـن مفهـوم د  ، بـه عقيـده وي  . برداشت گيرتز متفـاوت اسـت  
نمادها در سـاختارهاي اجتمـاعي ظهـور و    . يابد اجتماعي مشخصي معني مي

تـوان بـه حقيقـت     نمـي ، كنند و بدون شناخت آنها بروز پيدا كرده و رشد مي
بـه  ، بر نمادها تامپسون عالوه. ها دست يافت نمادهاي پديد آمده توسط انسان

جايي با سـاختارگرايي مـرتبط   اما ديدگاه او تا آن، ساختارها نيز عالقمند است
ــا ذكــر ضــعف. باشــد» نمــاد«اســت كــه در آن اثــري از  هــاي نظريــه   وي ب

كه بدون توجه به واقعيت اجتماعي سـعي در ذهنـي كـردن     -ساختارگرايانه 
پـنج   -شـناختي دارنـد    همه چيز و موكول كردن شناخت به مطالعـات زبـان  

كوشد تا  از اين طريق ميكند و  مشخصه اصلي را براي اشكال نمادين ذكر مي
هاي اجتماعي ارتباط برقـرار   بين نماد به مفهوم خاص مورد نظر خود و زمينه

  :ها عبارتند از اين مشخصه. كند
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اشكال نمادين توسط يك ذهن يا انديشـه  : عمدي بودن اشكال نمادين. 1
رود و در آن قصـد و هـدف    به كار مي، گيرد شكل مي، آيد به وجود مي

  است؛ مشخصي نهفته
ماننـد  ، ساخت و كاربرد اشكال نمـادين : قراردادي بودن اشكال نمادين . 2

فراينـدهايي  ، كننـد  تفسير آنها توسط كساني كه آنهـا را دريافـت مـي   
در آن مؤثر ، كدها و قراردادهاي گوناگون، هستند كه استفاده از قواعد

  باشند؛ مي
انـد تـا يـك     شدهاشكال نمادين ساخته : ساختاري بودن اشكال نمادين. 3

  ساختار بياني را نشان دهند؛
اند تا نماينـده چيـزي    نمادها ساخته شده: ارجاعي بودن اشكال نمادين. 4

  سخن بگويند؛، به آن داللت كنند و راجع به موضوعي، باشند
تمامي نمادها در يـك شـرايط و زمينـه    : دار بودن اشكال نمادين زمينه. 5

پس هر . آيند وند و به وجود ميش تاريخي مشخص خلق مي  -اجتماعي
ـ ، شكل نمادين تاريخي معـين    مخلوق يك شرايط يا زمينه اجتماعي 

  .)59(است
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  مديريت فرهنگي: فصل دوم
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  مفهومي تعريف
الزم اسـت ابتـدا    »مـديريت فرهنگـي  «قبل از بيان منظور خود از مفهوم 

در فصـل  . را ارائه دهيم» فرهنگ«و » مديريت«يعني ، دو جزء آن تعريف هر
در اين قسمت از مفهـوم  ، قبل برداشت خود را از مفهوم فرهنگ بيان نموديم

علـم و هنـر   ، مـديريت را در يـك تعريـف سـاده    . كنـيم  مديريت شـروع مـي  
. داننـد  كارگيري منابع و نيروها در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر مـي  به
  :مديريت عبارت است از، يك تعريف علمي در

كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بـر مبنـاي يـك     فراگرد به«
بسيج منابع و ، سازماندهي، ريزي نظام ارزشي پذيرفته شده كه ازطريق برنامه

هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت ، امكانات
  .)1(»گيرد مي

اكثـر  . چندان پيچيـده نيسـت  » مديريت«تعريف ، ف مفهوم فرهنگبرخال
، توان در تعريف اين مفهوم تعاريف مديريت بسيار به هم نزديك هستند و مي

تعريـف   ، كتـاب رو ما نيز در ايـن   ازاين. شاهد اجماع ميان علماي مديريت بود
  : براساس تعريف فوق. پذيريم عنوان تعريف مديريت مي فوق را به

  ديريت يك فراگرد است؛ م. 1
  بر هدايت تشكيالت انساني داللت دارد؛. 2
گيـري مناسـب و دسـتيابي بـه نتـايج       بر تصـميم  مديريت مؤثر مبتني. 3

  مطلوب است؛ 
  متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع است؛، مديريت كارآ. 4
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  .)2(هاي هدفدار تمركز دارد مديريت بر فعاليت. 5

براي تحقيق حاضـر بسـيار سـودمند    ، »ام ارزشينظ«تأكيد اين تعريف بر 
هـاي رهبـري و    كـارگيري شـيوه   است؛ به اين دليل كه ميزان موفقيت در بـه 

ما در . هاي حاكم بر بافت فرهنگي جامعه قرار دارد تحت تأثير ارزش، مديريت
متـأثر از خـود ايـن    ، فصول بعد خواهيم ديد چگونه مديريت عرصـه فرهنـگ  

ـ  ازايـن . عرصه است ارتبـاط متقابـل قائـل    » فرهنـگ «و » مـديريت «راي رو ب
  . هستيم

  فرهنگ    مديريت

آن را ، آورد مديريت به واسطه شرايط و امكاناتي كه براي فرهنگ پديد مي
گشايد؛ فرهنـگ نيـز بـه واسـطه      سازد و عرصه جديدي براي آن مي متأثر مي
، دهـد  كند و تغييراتي كه در عناصـر آن رخ مـي   هايي كه تعيين مي چارچوب

  . دهد مديريت را تحت تأثير خود قرار مي  دائماً
مـديريت در عرصـه فرهنـگ اسـت؛ بـه      ، منظور از مديريت، كتابدر اين 

كــارگيري منــابع و نيروهــا ازطريــق  بــهعلــم و هنــر منظــور ، عبــارت ديگــر
هدايت و كنترل آنها براي دستيابي بـه  ، بسيج منابع، سازماندهي، ريزي برنامه

هـا و هنجارهـاي    ارزش ، باورهـا ، عقايـد (ده در عرصه فرهنگ اهداف تعيين ش
  . باشد مي) ها و محصوالت هنري مشترك در جامعه و نيز فعاليت

  هاي مديريت فرهنگي چارچوب و ابعاد
براي هر مديريتي پنج جزء يـا وظيفـه   ، نظران علم مديريت علما و صاحب
، سـازماندهي ) ب، ريزي برنامه) الف: اين وظايف عبارتند از. اصلي قائل هستند

   .كنترل و نظارت ( ه، هدايت و رهبري) د، بسيج منابع و نيروها) ج
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  ريزي برنامه
يك پـل الزم و  ريزي  برنامه. دهد بنياد مديريت را تشكيل مي، ريزي برنامه

شـود و احتمـال دسـتيابي بـه      ضروري است كه بـين حـال و آينـده زده مـي    
هـايي   ريزي دربرگيرنده همه فعاليـت  برنامه. برد هاي مورد نظر را باال مي هدف

اقـداماتي كـه در   . دهـد  است كه مدير براي تدارك ديدن امور آينده انجام مي
، هاي بلند مـدت  تعيين هدف، بيني پيش: عبارتند از، شود اين زمينه انجام مي

 )3(،مـدت  هاي كوتاه ها و درنظرگرفتن هدف تعيين سياست، ها تدوين استراتژي
  :ريزي عبارت است از يگر برنامهبه عبارت د

  بيني كردن راه تحقق آن؛ تعيين هدف و يافتن يا پيش. 1
  گيري در خصوص اينكه چه كارهايي بايد انجام گيرد؛ تصميم. 2
ها و وسايلي  بيني راه با دريافت و پيش، تصور و طراحي وضعيت مطلوب. 3

  سازد؛ كه نيل به آن را ميسر مي
غيير يـك شـيء يـا موضـوع برمبنـاي الگـوي       براي ت، طراحي عمليات. 4

  . بيني شده پيش
، ريزي در مباحث مديريت از اهميت و جايگاه اساسي برخوردار است برنامه

ها  اهداف همه فعاليت، اولويت دارد و مقدم بر آنهاست بر ساير وظايف مديران
ريـزي   هاي گروهي را تعيين و نحوه دستيابي بـه آن اهـداف را طـرح    و تالش

كند تا مدير بتواند تشخيص دهد از چه نوع ساختار سازماني بايد استفاده   مي
كـدام  ، هايي به كار گيـرد  و براي هر منصب چه كاركناني با چه تخصص، كند

شيوه هدايت و سرپرستي را مـورد اسـتفاده و چـه معيارهـايي بـراي كنتـرل       
فه اساسي و وظي، ريزي توان گفت برنامه بنابراين مي. عمليات مدنظر قرار دهد

  .)4(شالوده مديريت است

ريزي را براساس معيارهايي چون زمان و گستره بـه انـواع مختلفـي     برنامه
  . مدت ن مدت و كوتاه ميا، بلندمدت: كنند تقسيم مي
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سال و كوتـاه   دوميان مدت ، سال به باال پنجريزي بلندمدت حدود  برنامه
قلمـرو و سلسـله   ، رهبراسـاس گسـت  . انجامد مدت حدود يك سال به طول مي

  : شود كه عبارتند از ريزي نام برده مي ريزي نيز از دو نوع برنامه مراتب برنامه

  )جامع(ريزي استراتژيك  برنامه. 1
ريزي استراتژيك فرايندي است در جهت تجهيـز منـابع سـازمان و     برنامه

، هاي بلندمدت هاي آن براي نيل به اهداف و رسالت وحدت بخشيدن به تالش
ريـزي بـا مرحلـه     مرحله برنامـه  .)5(هاي دروني و بيروني توجه به محدوديت با

علمـي كـه آن را   . تدوين استراتژي در علم مديريت استراتژيك متناظر اسـت 
هـا   روش منطق عيني و سيستماتيك براي اتخاذ تصميمات بزرگ در سازمان

هـا   سازمان ريزي يا تدوين استراتژي براي تداوم حيات تمامي برنامه. دانند مي
گونه توصيف  تدوين استراتژي را اين، ديويد. فرد آر. حائز اهميت اساسي است

  :كند مي
سـازمان را  ، شناسايي عـواملي كـه در محـيط خـارجي    ، تعيين مأموريت«

شناسـايي نقـاط قـوت و    ، آورند هايي را به وجود مي كنند يا فرصت تهديد مي
هـاي   رنظرگرفتن استراتژيد، هاي بلندمدت تعيين هدف، ضعف داخل سازمان

  .)6(»هاي خاص جهت ادامه فعاليت گوناگون و انتخاب استراتژي

ريزي استراتژيك يك فرايند است كـه بايـد    برنامه :كه گفته شد گونه همان
ريزي استراتژيك قائـل   رضائيان چهار مرحله براي برنامه. مراحلي را طي نمايد

  :است
  رد و رسالت سازمان؛هاي دورب ها و هدف تعيين مأموريت. 1
هـاي كمـي و كيفـي     تفكيك و تجزيه اهداف بلندمدت در قالب هـدف . 2

  كوتاه مدت؛
  هاي كلي؛ ها و اتخاذ سياست مشي تدوين و تنظيم خط. 3
  .)7()تاكتيكي(هاي عملياتي  ريزي و تنظيم برنامه طرح. 4
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ريزي استراتژيك شامل مراحل متعددي اسـت كـه تنهـا بـه      فرايند برنامه
 9البته برخـي محققـان نظيـر الـواني آن را شـامل      . شدترين آنها اشاره  هعمد

هاي سـازمان شـروع    دانند كه از تعيين و تدوين اهداف و مأموريت مرحله مي
ادامـه  ، شده و تا مرحله كنتـرل و سـنجش اسـتراتژي اتخـاذ شـده در عمـل      

  . يابد مي
ده كـر ترسـيم  ريزي استراتژيك را به صورت زير  مشبكي نيز مراحل برنامه

  :است
  ريزي استراتژيك مراحل برنامه

 ريزيحصول توافق در اقدام به برنامه
    

   ها و تهديدهاتجزيه و تحليل فرصت
    

   هاتبيين تعهدات و محدوديت
    

   هاها و تجديد ارزشتشريح و تفسير آرمان
    

   شناخت مسائل و موضوعات
   
    

ارزيابي و بازنگري اي داخل سازمانهها و فرصتارزيابي توانمندي
  استراتژي

    
   هاهاي مختلف در دستيابي به خواستهتنظيم گزينه

    
   ها و انتخاب استراتژي مناسببررسي گزينه

    
   به كار بستن استراتژي

مركز انتشارات  :تهران، ريزي استراتژيك برنامه، جمعي از اساتيد مديريت: منبع
  .10ص ، 1378، چاپ اول، دولتي تمديريمؤسسه آموزش 
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  )اجرايي(ريزي عملياتي  برنامه. 2
) جـامع (ريـزي اسـتراتژيك    برنامـه «: شود اغلب در علم مديريت گفته مي

درسـت كـار   «دنبال  ريزي عملياتي به است و برنامه» كارهاي درست«دنبال  به
ريزي يـا تـدوين اسـتراتژي بيشـتر در سـطوح بـاالي سـازمان         برنامه. »كردن

. ريزي عملياتي در سطوح مياني و پـايين سـازمان   ولي برنامه، گيرد صورت مي
ريـزي عمليـاتي بـوده و آن را جهـت      ريزي استراتژيك مقدم بـر برنامـه   برنامه
هاي كوتاه مدت در چارچوب برنامه  ريزي عملياتي شامل برنامه برنامه. دهد مي

  . جامع و بلندمدت سازمان است
  :مل مراحل زير استريزي عملياتي شا برنامه

  ؛)بندي تنظيم بودجه و زمان(هاي كوتاه مدت  تدوين برنامه. 1
هـاي   تعيين معيارهاي كمي و كيفي سنجش عملكرد و ارزيابي هزينـه . 2

  اجراي عمليات؛
  ها و تعيين موارد عملكرد آنها؛  ارزيابي برنامه. 3
  .)8(هاي جديد ها و تهيه برنامه تجديدنظر در برنامه. 4

از سطوح سه گانه زيـر بـراي مـديريت اسـتفاده     ، ريزي س نوع برنامهبراسا
  . مياني و عملياتي، عالي: شود مي

  ريزي سطوح برنامه
  
  
  
  
  
  
  

 عالي

 مياني

 عملياتي
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نـوع  ، ريـزي كـه ذكـر شـد     بر دو نوع برنامـه  عالوه، نظران برخي از صاحب
. اسـت » ريزي تاكتيكي برنامه«ريزي قائل هستند و آن  ديگري نيز براي برنامه

اي از  دسـته ، مـديران ، ريزي تاكتيكي فرايندي است كـه بـه وسـيله آن     نامهبر
كنند؛ بـه عبـارت    هاي مرتبط را جهت اجراي يك استراتژي تصوير مي فعاليت
شود كـه بـراي رسـيدن بـه      ريزي تاكتيكي به وسايلي مرتبط مي برنامه، ديگر
 ها كـه توسـط سـطوح عـالي     اند؛ همان هدف هاي مشخص انتخاب شده هدف

ريـزي مربـوط بـه فرمولـه كـردن       اين نـوع برنامـه  . استشده سازمان ترسيم 
ريـزي   چـارچوب زمـاني برنامـه   . ها و انتخاب وسايل براي تحقق آنهاست هدف

ريزي استراتژيك است و معموالً متجـاوز از دو   تر از زمان برنامه تاكتيكي كوتاه
  . شود سال نمي

ارتباط منطقـي  ، كي و عملياتيتاكتي، ريزي استراتژيك بين سه نوع برنامه
هـاي تـاكتيكي و    وجود دارد و برنامه اسـتراتژيكي بـدون انجـام دادن برنامـه    

ــه  ــي برنام ــل اجراســت؛ از طرف ــاتي غيرقاب ــاكتيكي   عملي ــاتي و ت هــاي عملي
 ؛هاي اسـتراتژيكي نداشـته باشـند    اي با برنامه كه هماهنگي گسترده درصورتي

ريـزي   ها معموالً از هر سـه نـوع برنامـه    انكه سازم ازآنجايي. شوند معني مي بي
وظيفه مديران مطمئن شدن از يك رابطه متقارن و موزون ، كنند استفاده مي

الزم و ملـزوم  ، ريـزي  به عبارتي بايد گفت اين سه نوع برنامـه . ميان آنها است
. يكديگرند و به وجود آوردن يكپارچگي و ارتباط بين آنها از ضـروريات اسـت  

ريـزان آن سـازمان    برنامـه ، مديران سطوح مختلف يـك سـازمان  ، نبر اي عالوه
ريـزي   شوند؛ ولي هريك برحسب جايگاه و نقش خود بايد برنامـه  محسوب مي

  .)9(مرتبط به خود را داشته باشند

نقـش و جايگـاه آن و سـطوح مختلـف     ، ريـزي  انـواع برنامـه  ، در شكل زير
  . توان مالحظه كرد مديريت را مي

  
  



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     70
 

 

  ريزي و ارتباط آن با سطوح مديريت انواع برنامه
  رديف  ريزي نوع برنامه  نقش و جايگاه آن  سطوح مديريت

هدايت : سازماني و اصولي  مديريت سطوح عالي
  تمامي سازمان

تمركز بـر  : استراتژيكي
ــان ــد و  زمـ ــاي بلنـ هـ

  مدت ميان
1  

همــاهنگي بــين : اجرايــي  مديريت سطوح ميانه
  تمامي واحدهاي سازمان

ــاكتيكي ــر  تمر: ت ــز ب ك
  2  هاي ميان مدت زمان

مـــديريت ســـطوح  
ــاتي  ها نظارت بر فعاليت: فني  پايين يا سرپرستي ــر  : عملي ــز ب تمرك

  3  هاي كوتاه مدت زمان

ريزي  برنامهكتاب به نقل از ، ريزي اصول علمي برنامه، محمد نصيري: منبع
، 1378، چاپ اول، مركز آموزش مديريت دولتي، )مجموعه هيجدهم(استراتژيك 

  146 ص

  سازماندهي
هاي  سازماندهي فراگردي است كه طي آن با تقسيم كار ميان افراد و گروه

در  .)10(شـود  براي كسب اهداف تالش مـي ، كاري و ايجاد هماهنگي ميان آنها
شـود ـ    كه مرحله ورود به اجراي استراتژي نيز محسوب مي -امر سازماندهي 
روابط درون سازمان مشـخص  وظايف و اختيارات و ، ها پست، ساختار سازمان

  :تر به عبارت دقيق .گردد مي
هـايي اسـت كـه مـديريت انجـام       سازماندهي دربرگيرنده همـه فعاليـت  «
هـا   دهد و بـه ايجـاد يـك سـاختار از كارهـاي تخصصـي و روابـط قـدرت         مي

تعيـين  ، ريـزي سـازمان   كارهاي مزبور شامل طـرح . شود منجر مي) اختيارات(
، حيطـه نظـارت  ، هـاي شـغل   تعيين ويژگي، ايفشرح وظ، شرايط احراز شغل
ريزي شغل و تجزيه و تحليـل شـغل    طرح، ايجاد هماهنگي، وحدت فرماندهي

  .)11(»شود مي
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شود كه  االت پاسخ داده ميؤدر مرحله سازماندهي به اين س، بر اين اساس
ها و دفاتر چه  مديريت، ها سلسله مراتب سازماني چگونه است؟ ارتباط معاونت

باطي است؟ ساختار تشكيالتي سازمان به چه نحوي است؟ چه كسـي  نوع ارت
هـا و افـراد    گمـارد؟ وظـايف بخـش    هايي بايـد بـه كـار     را براساس چه ويژگي

  ... . چيست؟ حيطه اختيارات آنها تا كجاست؟ و
  :فرايند سازماندهي شامل مراحل زير است

  هاي ضروري؛ طراحي و تعريف كارها و فعاليت. 1
هـاي سـازماني تعريـف     ها برحسب مشاغل و منصب فعاليت بندي دسته. 2

  شده؛
  . هاي سازماني براي كسب اهداف مشترك برقراري رابطه ميان منصب. 3

تعيـين كننـدة ميـزان تـوان آن در پاسـخگويي بـه       ، ساختار هر سـازمان 
مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه سـاختار  . هاي محيطي است چالش

سـازمان و نحـوه   » اسـتراتژي «و » انـدازه «، »فنـاوري «، »محيط«تحت تأثير 
  .)12(در آن قرار دارد» قدرت كنترل«توزيع 

  بسيج منابع و امكانات
بسـيج منـابع و امكانـات اسـت كـه از آن      ، يكي از وظايف اساسي مديران

اين وظيفه مديريت . شود ياد مي» ريزي و تأمين نيروي انساني طرح«عنوان  به
  :اند ردهگونه تعريف ك را بدين

هـاي   پر كردن مشاغل ساختار سازماني ازطريـق شناسـايي نيازمنـدي   . 1
، انتخــاب، اســتخدام، ذخيــره كــردن افــراد در دســترس، نيــروي كــار
  جبران و آموزش افراد مورد نياز؛، ارزيابي، تشويق، جايگزيني

دهـد چطـور سـازمان     روشي كه ازطريـق آن مـديريت تشـخيص مـي    . 2
از طريـق  ، بنـابراين . به موضع مورد نظر برسـد تواند از موضع قبلي  مي

شود نيروي انساني مناسب به تعداد مورد نيـاز در   ريزي تالش مي طرح
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 زيـ نسازمان و ، زمان مناسب و مكان مناسب به دست آيد و از اين راه
  .)13(افراد سازمان به منافع مورد نظر خود برسند

  :وظيفه بسيج منابع و امكانات شامل موارد زير است
  مديريت بازاريابي؛. 1
  اي؛ تأمين منابع مالي و سرمايه. 2
  تأمين مواد و وسايل؛ . 3
  ارزيابي انتخاب و پرورش مديران؛. 4
  .)14(تأمين و استفاده از منابع حقوقي و مقرراتي. 5

مرحله بسيج منابع و نيروها يا تـأمين نيـروي انسـاني بـه مرحلـه اجـراي       
هايي كـه   فعاليت«: گويد يح اين مرحله ميديويد در تشر. استراتژي تعلق دارد

حـول محـور مـديريت منـابع     ، گيرد در زمينه تأمين نيروي انساني صورت مي
تعيـين  : شـود  ازجمله كارهايي كه در اين زمينه انجـام مـي  . چرخد انساني مي

دادن آموزش ، استخدام، گزينش، مصاحبه، دستمزد و حقوق مزاياي كاركنان
دادن ، اقدام مثبت، اجراي قانون، ايمني كاركنان، يتتوسعه مدير، به كاركنان

توسـعه مسـير   ، هاي كارگري روابط اتحاديه، فرصت برابر به همه داوطلبان كار
هـاي   اجـراي سياسـت  ، تحقيقـات در زمينـه مـديريت منـابع انسـاني      ، شغلي

  .)15(»ها و روابط عمومي است رسيدگي به شكايت، انضباطي

  هدايت
عنـوان   نظران علـم مـديريت از آن بـه    ي از صاحبمرحله هدايت ـ كه برخ 

تـرين مراحـل    درواقع يكي از مهم -برند  مرحله ايجاد انگيزه و رهبري نام مي
اهميت اين مرحلـه بـه حـدي اسـت كـه علمـاي       . شود مديريت محسوب مي

در ايـن مرحلـه   . كننـد  مديريت يكسان تلقي مـي خود مديريت اغلب آن را با 
  . كه براي شكل دادن به رفتار انساني الزم استشود  اقداماتي انجام مي
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بر تالش مدير براي انگيزش كاركنان به منظـور نيـل بـه اهـداف     ، هدايت
، »رهبـري «: گيـرد  اين تالش به سه طريق صـورت مـي  . سازماني داللت دارد

عنـوان   بـه » هـدايت «ديويـد از  . آر. فرد .)16(»برقراري ارتباطات«و » انگيزش«
  :داند كند و آن را شامل اقدامات زير مي يايجاد انگيزه ياد م

تفـويض  ، تعديل در رفتار، هاي كاري تشكيل گروه، رهبري؛ ايجاد ارتباط«
  .)17(»تأمين نياز و تغيير ساختار است،  رضايت شغلي، سازي شغل غني، اختيار

. شـود   تـرين وظـايف هـدايتي مـديران محسـوب مـي       رهبري يكي از مهم
وم رهبـري را از ابعـاد مختلفـي مـورد بحـث قـرار       مفه، متفكران علوم انساني

، داننـد و گروهـي ديگـر    بخشي از وظايف مديريت ميآن را گروهي : دهند مي
قائلنـد و آن را توانـايي ترغيـب    مديريت براي آن  تري نسبت به مفهوم وسيع

هايي  دانند و يا فعاليت هاي معين مي ديگران به كوشش مشتاقانه جهت هدف
تحـت تـأثير   ، تالش مشتاقانه در جهت كسب اهداف گروهي كه مردم را براي

برخي نيز به تحت تـأثير قـرار دادن ديگـران جهـت كسـب هـدف       . قرار دهد
اگر رهبري نفوذ در ديگران جهـت كسـب هـدف    . گويند رهبري مي، مشترك

در . نفـوذ در ديگـران جهـت كسـب اهـداف سـازماني اسـت       ، مـديريت ، باشد
اهـداف سـازماني   ، امـا در مـديريت  ، گون باشندتوانند گونا اهداف مي، رهبري

اگر فردي در رده عملياتي بر تصميم مـدير عـالي سـازمان اثـر     . اولويت دارند
بـه  . پيرو، در اين مورد رهبر است و مدير عالي، در آن صورت آن فرد، بگذارد

توانـد عضـو    در رهبري سلسله مراتب مطرح نيسـت و رهبـر مـي    ؛ديگر سخن
  .)18(سازمان نباشد

انگيـزه  . است) انگيزش(ايجاد انگيزه ، از وظايف هدايتي مهم ديگر مديران
انگيزش يك . دارد دانند كه انسان را به عمل وا مي را معموالً حالتي دروني مي

و ، آرزوهـا ، نيازهـا ، هـا  اشـتياق ، ها اصطالح كلي است كه درباره تمامي كشش
ييم مـديران موجبـات   اينكـه بگـو  . شـود  مـي   نيروهاي همانند آن به كار برده

همانند اين است كـه بگـوييم آنـان    ، آورند انگيزش زيردستانشان را فراهم مي
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هـا و   دهنـد كـه اميدوارنـد موجـب ارضـاء ايـن محـرك        كارهايي را انجام مي
اي مطلـوب وادار   ها شـده و زيردسـتان را بـه تـالش و كـار بـه گونـه        اشتياق
هاي فرد يـا افـراد    ها و فعاليت عامل اساسي در ايجاد تالش، انگيزش .)19(سازد

گيرند و آنها را يكي  ها اشتباه مي ها را با انگيزه هدف، برخي. شود محسوب مي
  . ها جنبه دروني دارند ها جنبه خارجي و انگيزه كه هدف دانند؛ درحالي مي

گيرنـد كـه    ها از آن جهـت مـورد توجـه فـرد قـرار مـي       هدف، در حقيقت
   .)20(هاي فرد ارضا شود تا انگيزهآورند  وضعيتي را به وجود مي

سـومين  ، برقراري ارتباطات صحيح ميـان اجـزاي مختلـف يـك سـازمان     
در تعريــف . شــود محســوب مــي» هــدايت«وظيفــه مهــم مــديران در فراينــد 

  :اند ارتباطات سازماني گفته
سيسـتمي را  ، فرايندي است كه مديران به وسيله آن، ارتباطات سازماني«

هاي فـراوان داخـل و    و تبادل معاني ميان افراد و ارگانبراي گرفتن اطالعات 
  .)21(»سازند خارج سازمان برقرار مي

امـا در  ، فرايند ارتباطات در تمـام مراحـل مـديريت داراي اهميـت اسـت     
علمـاي  . باشـد  اي برخـوردار مـي   خصوص ايفاي نقش رهبري از اهميت ويـژه 

هاي  بخشي به تالش وظيفه و كاركرد ارتباطات در سازمان را وحدت، مديريت
نماينـد كـه موجبـات پيونـد      اي محسوب مي دانند و آن را وسيله سازماني مي

  . آورد هاي مشترك فراهم مي افراد را در يك سازمان براي رسيدن به هدف

  نظارت و ارزشيابي، كنترل
كنترل و ارزشيابي معموالً آخرين مرحلـه از فراينـد مـديريت بـه حسـاب      

ف بدان معنا نيست كه مـديران بايـد منتظـر بماننـد تـا      البته اين حر. آيد مي
كنترل و . سپس به نظارت و ارزشيابي مشغول شوند، مراحل قبلي محقق شود

. ارزشيابي بايد در تمام مراحل مديريت به اجرا در آيد و حضور داشـته باشـد  
  :هدف از كنترل
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يج هايي است كه مدير جهت حصول اطمينان از اينكـه نتـا   انجام فعاليت«
كارهـايي كـه در   . دهد انجام مي، ريزي شده سازگار است واقعي با نتايج برنامه
كنترل ، كنترل امور مالي، كنترل كيفيت: عبارتند از، شود اين زمينه انجام مي

دادن ، تجزيه و تحليـل انحرافـات  ، ها كنترل هزينه، ها كنترل موجودي، فروش
  .)22(»پاداش و تشويق و ترغيب افراد

ـ گير هايي كه در فراگرد كنترل انجام مـي  فعاليت يلكطور  به  نـد چبـه  ، دن
  :شوند مرحله تقسيم مي

  تعيين معيارها و ضوابط كنترل؛. 1
  ها و بررسي علل بروز آنها؛ تشخيص ميزان انحراف. 2
  ؛)23(ها و عمليات اصالحي تنظيم و اجراي برنامه. 3

بي اسـتراتژي  مرحله اعمال كنترل در مديريت استراتژيك به مرحله ارزيـا 
تعيـين معيارهـاي   ) الـف : در مرحله ارزيابي استراتژي چهار اقـدام . تعلق دارد
مقايسـه عملكـرد واقعـي بـا     ) ج، محاسبه عملكرد فرد و سازمان) ب، عملكرد

گيرد كه با  انجام مي، اقدامات اصالحي) د، ريزي شده معيارهاي عملكرد برنامه
  . ان استاقدامات مرحله اعمال كنترل كم و بيش يكس

  ضرورت و اهميت مديريت فرهنگي
بحـث    طـور جداگانـه   قبالً بـه » فرهنگ«و » مديريت«در خصوص اهميت 

از جهـات  ، كرديم و نشان داديم پرداختن به هر كدام از آنها در جهان كنـوني 
گوناگون داراي ارزش فراواني است و تقريباً از ضروريات زندگي جوامع انساني 

  . آيد  به حساب مي
بـه  ، فصول بعد نيز هنگام بحث در خصوص اجـزاء مـديريت فرهنگـي    در

گـذاري   ريـزي و سياسـت   بـه خصـوص دربـاره اهميـت برنامـه      –اهميت آنها 
طور مفصل بحث خواهيم كرد و ضـرورت آن را آشـكار خـواهيم     به -فرهنگي 
ضـرورت و اهميـت مـديريت     :تـوان نتيجـه گرفـت    مـي ، براين اساس. ساخت
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رسي اهميت اجزاء آن آشكار خواهد شد و شايد نيـازي بـه   فرهنگي عمالً با بر
. بحث جداگانـه در خصـوص خـود مـديريت فرهنگـي وجـود نداشـته باشـد        

  :اشاره به چند نكته در اينجا داراي اهميت است، باوجوداين
توجه بـه  ، شدن پيچيدگي جوامع جديد و فرايند رو به گسترش جهاني. 1

ـ از امـور بسـيار جزئـي چـون     هاي زنـدگي    مديريت را در تمام عرصه
المللـي ـ    مديريت وقت و مديريت برخود تا مـديريت در سـطوح بـين   

رسد حتي كساني كه بـه   به نظر مي. ده استكرضروري و حتي الزامي 
گذاري بـراي آن اعتقـادي ندارنـد و     مديريت عرصه فرهنگ و سياست

، آزادي عمل ـ فارغ از دخالت دولـت ـ قائـل هسـتند     ، براي اين عرصه
دليـل عـدم سـودآوري     اند؛ زيرا بـه  لزوم حداقلي از مديريت را پذيرفته

ها از عرصه  نياز به حمايت دولت، هاي فرهنگي اقتصادي برخي فعاليت
  . فرهنگ در بازار رقابت و بازار عرضه و تقاضا وجود دارد

شايد در جهان كمتر كشوري را بتوان يافت كه هيچ نهاد يـا سـازماني   
گري و يـا نظـارت بـر عرصـه فرهنـگ و       متولي، يگذار جهت سياست

اگـر از جنبـه كـاركردي نيـز نگـاه      . هاي فرهنگي نداشته باشد فعاليت
ها و محصوالت فرهنگي و تـأمين   پشتيباني و حمايت از فعاليت، كنيم

تأسـيس  ، گـذاري  مسـتلزم سياسـت  ، هاي فرهنگي آزادي براي فعاليت
  . است. . . نظارت و، هاي مربوطه نهادها و سازمان

كشورهايي كه براي فرهنگ خود ـ دقيقـاً بـه    ، در جهان رقابتي كنوني. 2
، اي نداشـته باشـند   تر گفته شد ـ هـدف و برنامـه    دو معنايي كه پيش

حتـي اگـر معتقـد    . هاي ديگر كنار گذاشته خواهند شد توسط فرهنگ
ها و به صورت خود  هاي غالب در تعامل با ديگر فرهنگ باشيم فرهنگ

، بـاز هـم  ، انـد  ها به دست آورده طره خود را بر ديگر فرهنگجوش سي
جهت تداوم حيات فرهنگي جامعه خود نياز به حمايت و پشـتيباني از  

شود مگر ازطريق مديريت فرهنگي  فرهنگ داريم و اين امر ميسر نمي
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كشورهايي كه براي فرهنـگ خـود   ، صحيح و كارآمد؛ به تعبيري ديگر
هـاي فرهنگـي ديگـران و     خود مشمول برنامه، اي نداشته باشند برنامه

  . جزئي از آن خواهند شد
، هايي در كشورهايي كه داراي پشتوانه فرهنگي قوي هستند و در دوره. 3

هاي گسترده فرهنگي داشته و داراي ميراث فرهنگي عظيمـي   فعاليت
در مـورد  . شـود  اهميـت مـديريت فرهنگـي چنـد برابـر مـي      ، انـد  بوده

دليـل   جايگاه فرهنگ به، ميراث فرهنگي قابل توجه بر عالوه، كشورمان
وقوع انقالب اسالمي كه نوعي تفكر و انديشه جديد به جهانيان عرضه 

و اصوالً بـه اذعـان   ، هاي جديدي به منصه ظهور رساند داشت و ارزش
رو بـه   ازايـن . بسـيار رفيـع اسـت   ، انقالبي فرهنگي است ،نظران صاحب

نيازمنـد  ، هـاي آن  ب اسالمي و آرمانهاي انقال منظور صيانت از ارزش
  . توجه جدي به امر مديريت در عرصه فرهنگ هستيم

  رويكردهاي فرهنگي و تأثير آن بر مديريت فرهنگي
رويكردهـاي موجـود در خصـوص فرهنـگ را     ، بنـدي كلـي   در يك تقسيم

  :توان به سه دسته تقسيم كرد مي
  رويكرد ماركسيستي؛. 1
  رويكرد ليبراليستي؛. 2
  . يكرد اسالميرو 3

كلي است و براساس اينكه چـه  ، كه گفته شد گونه همان، بندي اين تقسيم
بندي فوق  بندي متفاوتي از تقسيم توانيم تقسيم قطعاً مي، معياري اتخاذ كنيم

در درون خـود حـاوي   ، ارائه دهيم؛ ضمن اينكه هركدام از رويكردهاي مذكور
اگر بخواهيم به آنها نيـز اشـاره    لذا. رويكردهاي مختلف و متفاوتي نيز هستند

شمار رويكردهاي فرهنگي بسيار بيشتر از سه رويكـرد مـذكور خواهـد    ، كنيم
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توان تمـامي رويكردهـاي فرهنگـي را بـا      به لحاظ تحليلي مي، اما در كل. شد
  . دكراندكي تسامح در رويكردهاي فوق تجميع و تلخيص 

گانه فرهنگي  رويكردهاي سههاي هريك از  ها و برداشت ديدگاه، ما در ابتدا
ده و سپس الزامات مديريتي هركدام را بر اساس كررا در هشت مقوله تفكيك 

  :اين مقوالت عبارتند از. هريك از مقوالت به اختصار بيان خواهيم كرد
فرهنگ امري تبعي اسـت يـا داراي   ا يآپذيري و اصالت فرهنگ؛  تعيين. 1

  باشد؛ اصالت مي
هـاي   خاستگاه فرهنگ؛ روابط اقتصـادي و حـوزه   ايآخاستگاه فرهنگ؛ . 2

) و يا حتي فـرا انسـاني  (مادي حيات بشري است و يا خاستگاه انساني 
  دارد؛

هاي ديگر زندگي اجتماعي؛ بين فرهنگ و سـاير   رابطه فرهنگ و حوزه. 3
  سويه وجود دارد يا متقابل؛ هاي حيات بشري رابطه يك حوزه

گرايانه وجود دارد و آن را  گ ديد كلنسبت به فرهنا يآگستره فرهنگ؛  4
هاي بشري يا حوزه فرهنگ را  شامل كليت زندگي اجتماعي و فرآورده
فكري و اخالقـي  ، هاي هنري محدود به حوزه معاني نمادين يا فعاليت

  داند؛ مي
داند و نسـبت   تغيير و تداوم فرهنگ؛ تغيير فرهنگ را امري مطلوب مي. 5

كنـد و   برابر تغيير فرهنگ مقاومت مـي  بين است يا در به تغيير خوش
  . نسبت به آن بدبين است

، اخـالق ، هاي فرهنگ نظير علم هاي فرهنگ و نسبت آنها؛ عرصه عرصه. 6
  عرض با يكديگر دارند يا رابطه طولي؛ رابطه هم. . . دين و، هنر

خودبســندگي طبيعــي فرهنــگ؛ فرهنــگ امــري خودبســنده اســت و  . 7
خود ادامه دهد يا نياز به حمايـت و هـدايت    تواند به حيات و بقاي مي

  دارد؛



 79     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

هـا امـري طبيعـي و مسـتقل از      رابطه فرهنگ؛ رابطه و مبادله فرهنگ. 8
  . باشد يم ها هاست يا متأثر از منافع جوامع و گروه اراده و اميال انسان

نگاه متفاوت به هركـدام از مقـوالت فـوق توسـط هريـك از رويكردهـاي       
لزامات متفاوتي در عرصه مديريت فرهنگي پديـد خواهـد   پيامدها و ا، گانه سه

  . دكربه آن اشاره خواهيم  در جداول صفحه بعد اختصار آورد كه ما به
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  تعريف مفهومي
آگاهانـه و سـنجيده انسـاني در    ، را مداخالت هدفمنـد » ريزي برنامه«اگر 

آميـز   كه نتيجـه آن ممكـن اسـت موفقيـت     -مسير حوادث و فرايندها بدانيم 
تـوان كوشـش    ريـزي فرهنگـي را نيـز مـي     برنامـه ، بر اين اساس -باشد يا نه 

ي ايجاد تغييـر در وضـع موجـود و    يافته دولت برا سنجيده و سازمان، آگاهانه
  )1(.هاي مختلف فرهنگي دانست دستيابي به اهداف مطلوب در حوزه

ريـزي   برنامـه «عبـارت  ، كه در تعريـف فـوق نيـز مسـتتر اسـت      گونه همان
  :باشد با مفروضات زير همراه مي» فرهنگي

ريزي زد و اگر امـري مطلـوب    توان دست به برنامه در حوزه فرهنگي مي -
  است؛ پذير اجتنابامري ، نباشد

مشكالتي وجود دارد كه بايد آنها را بـا اقـداماتي كـه    ، در حوزه فرهنگ -
  مرتفع سازيم؛، ناميم مي» ريزي فرهنگي برنامه«

ولـت اسـت و يـا از دولـت انتظـار      زي فرهنگي بيشتر برعهده دري برنامه -
  ود كه دست به چنين اقدامي بزند؛ر مي

ها و الگوهاي فرهنگي موجـود در   بر سرمشق ريزي فرهنگي مبتني برنامه -
  . جامعه است

ريـزي فرهنگـي را تشـريح     تري مفهوم برنامـه  قبل از آنكه به صورت دقيق
و » ريـزي فرهنـگ   برنامـه «ذكر اين نكته الزم است كـه بـين مفهـوم    ، نماييم

، در مفهـوم اول . تفاوت عميـق و ظريفـي وجـود دارد   » ريزي فرهنگي برنامه«
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ايـن واژه  ، امـا در معنـاي دوم  ، براي حوزه فرهنگ مد نظـر اسـت  ريزي  برنامه
هـاي علمـي از    اي از وظـايف و رشـته   تري دارد و بـا مجموعـه   كاربرد گسترده

گـذاري   سياسـت ، ريـزي اقتصـادي   برنامه، جغرافياي انساني تا طراحي شهري
هنگامي كـه اصـطالح   . ريزي استراتژيك پيوند دارد اجتماعي و سرانجام برنامه

هـاي   سـازي فعاليـت   منظـور هماهنـگ  ، بريم ريزي فرهنگ را به كار مي نامهبر
ريـزي فرهنگـي    هنري در جامعه اسـت و آنگـاه كـه از واژه برنامـه    فرهنگي و 
كارگيري منابع فرهنگي بـه منظـور توسـعه     منظور نحوه به، كنيم استفاده مي

ريـزي   هبرنامـ «، تـر  به عبارت دقيـق  ؛)2(مناطق و كشورهاست، يكپارچه شهرها
هـاي   ها و مديريت اسـتراتژي  طراحي برنامه، ها فرهنگي فرايند تشخيص پروژه

ريزي درواقع يك نگرش فرهنگي به انـواع   هدف اين نوع برنامه. اجرا را گويند
  .)3(»هاي عمومي است گذاري سياست

ايـن تفـاوت را بـه    . اي وجود دارد بين اين دو مفهوم تفاوت عمده، رو ازاين
  . دكرتوان مالحظه  ر شكل زير ميصورت خالصه د

  =ريزي فرهنگ  برنامه
)ريزي براي فرهنگ برنامه(اي و مديريتي به فرهنگ  نگرش برنامه

  =ريزي فرهنگي  برنامه
)ريزي كارگيري فرهنگ براي برنامه به(ريزي  نگرش فرهنگي به برنامه

ديريت كه قبالً در مورد مـ  گونه همان -در اين تحقيق آنچه مد نظر ماست 
كـه   ريزي براي فرهنگ مفهوم اول است؛ يعني برنامه -فرهنگي نيز گفته شد 

ريـزي فرهنگـي نيـز در ايـن معنـا اسـتفاده        از اصطالح برنامـه تسامح از روي 
 ريـزي فرهنگـي   در اينجـا برنامـه  . كه منظور همان معناي اول اسـت  ايم دهكر

ريـزي يـا    برنامـه  .سـت اينـي  ب اي از اهداف و الگوهاي پيش بر مجموعه يمبتن
اي  گذاري فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي كلـي و عمليـاتي شـده    سياست

است كه بر نوع عملكرد يك نهاد اجتماعي در امور فرهنگي استيال دارند و به 
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، ميـان مـدت  ، اي سازمان يافته از اهداف نهايي درازمـدت  منظومه، اين اعتبار
، بنـابراين . گيـرد  اف را دربرمـي قابل سنجش و نيز ابزارهاي وصول به آن اهـد 

كـه از   -هاي خاص  گذاري گذاري فرهنگي الزاماً براساس هدف الگوي سياست
. يابـد  سـامان مـي   -كند  اصول راهبردهاي كلي و عملياتي شده خود اخذ مي

چيـزي جـز ترجمـان    ، هاي پيشـين  گذاري گذاري فرهنگي فاقد هدف سياست
  .)4(گذاري فرهنگي نيست عدم سياست

متـأثر از تعريفـي اسـت كـه از مفهـوم      ، يريزي فرهنگـ  ف ما از برنامهتعري
بـه كـار    -كه قبالً اشـاره شـد    -اگر فرهنگ را در معناي كلي . فرهنگ داريم

  :ريزي فرهنگي عبارت خواهد بود از برنامه، بريم
هـا و   ارزش، آداب و رسوم، اعتقادات، ها تالشي آگاهانه براي تغيير نگرش«

مطـابق خواسـت و الگـوي ذهنـي     ، پايـدار و بـادوام جامعـه    هنجارهاي نسبتاً
  . »ريز برنامه

ريـزي   تعريـف برنامـه  ، اما اگر فرهنگ را در معناي محـدود بـه كـار بـريم    
  : در اين معنا. فرهنگي متفاوت و محدود خواهد بود

تالش آگاهانه و سنجيده براي تغيير «: ريزي فرهنگي عبارت است از برنامه
الت فكري و هنري در راستاي دستيابي به اهداف مطلـوب  ها و محصو فعاليت

در ، ؛ به عبارت ديگر و به بيان ايـوانز »ريزان ريز يا برنامه و مورد خواست برنامه
هـا و   توزيـع يارانـه  ، تخصـيص منـابع  «: ريزي عبـارت اسـت از   اين معنا برنامه

ده هاي هنري تشويق و طراحي ش اي از فعاليت امكانات عمومي براي مجموعه
، اي مراكز هنـري و رسـانه  ، تاالرهاي كنسرت، ها موزه، ها گالري، ها تماشاخانه(

عنـوان   به .)5(»و حمايت از هنرمندان و كاركنان فرهنگي) نمايش فيلم و غيره
ريزي فرهنگـي شـامل مـداخالت     در اكثر جوامع غربي بخشي از برنامه، مثال

صرف و تمايل به مشـاركت  اي است كه دولت براي افزايش تقاضا در م عامدانه
  . دهد در توليد آثار هنري انجام مي
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براسـاس تعريفـي كـه از فرهنـگ ارائـه      ، مديكـر كـه مالحظـه    گونه همان
در زير به برخي . ريزي فرهنگي نيز متفاوت خواهد بود تعريف برنامه، دهيم مي

  :شود  ريزي فرهنگي اشاره مي از تعاريف برنامه
ريـزي و   برداشـتي كـه از مفهـوم برنامـه    دكتر محمدرضا تاجيك براساس 

دهـد كـه بـه     ريزي فرهنگـي ارائـه مـي    تعريفي از مفهوم برنامه، فرهنگ دارد
ريـزي در   برنامـه ، بـه عقيـده وي  . ريزي نزديك اسـت  تعريف اوليه ما از برنامه

، تالش آگاهانه براي تغيير در يـك موضـوع  «: ترين تعريف عبارت است از كلي
از . »ريز تعريف شـده اسـت   كه از پيش توسط برنامهمطابق يك الگوي ذهني 

، هـا  ارزش، باورهـا ، اي از عقايـد  فرهنگ نيز به مجموعه پيچيـده ، همين منظر
كند كه داراي دو خصوصيت پايـداري و ثبـات    احساسات و رفتارها داللت مي

ريـزي فرهنگـي    توان گفـت؛ برنامـه   با توجه به اين دو تعريف مي. نسبي است
هر كوششي براي ايجاد تغييراتي آگاهانه مطـابق بـا الگـوي    «: عبارت است از

احساسـات و رفتارهـا كـه بـا     ، ها ارزش، عقايد، ذهني پيشين در زمينه باورها
  .)6(»شود خصوصيت نسبتاً پايداري از عقايد موردي متمايز مي

عنــوان  دكتــر مســعود چلبــي نيــز براســاس برداشــتي كــه از فرهنــگ بــه
ريزي  برنامه، دهد ها و هنجارها ارائه مي ارزش، ها انديشه، اي از نمادها مجموعه

  .)7(داند ميرا به معناي تغييرات محتوايي كم و بيش آگاهانه در مجموعه فوق 

  ريزي فرهنگي ضرورت برنامه
ريـزي تقريبـاً مـورد توافـق      اصل برنامهكه در بخش قبل مالحظه نموديم 

اي  گونه شك و شـبهه  يچهمگان است و در مورد اهميت و ضرورت آن جاي ه
ريـزي در عرصـه فرهنـگ نيـز      در مورد اهميت و ضرورت برنامـه . وجود ندارد

تقريباً چنين توافقي وجود دارد؛ اگرچه در محتوا و شكل آن نظرات متفـاوتي  
ما به اين نظرات تا حدودي خواهيم ، در مباحث بعد( توان مشاهده كرد را مي

امـا  ، ها را دست يافتني كنـد  دست نيافتنيريزي نتواند  شايد برنامه. )پرداخت
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لـذا دسـت   ، ها را دسـت نيـافتني كنـد    تواند دست يافتني قطعاً فقدان آن مي
هاي فرهنگي كه انقالب اسالمي پـيش روي دولـت جمهـوري     يافتن به آرمان

ريـزي فرهنگـي را ايجـاب     ضرورت توجه بيشتر به برنامه، اسالمي نهاده است
، هـا  تر مـديريت  كارگيري دقيق تواند امكان به نگي ميريزي فره برنامه. كند مي

هـاي فرهنگـي متناسـب بـا اهـداف و       هـا و فعاليـت   ها و طراحي اقدام سازمان
ريزي براساس اين فـرض پذيرفتـه شـده     اصوالً برنامه. ها را فراهم آورد اولويت

گيـري تـوأم بـا     گيرد كه امكانات و منابع مـا محـدود اسـت و بهـره     انجام مي
 .)8(ناپـذيري بـه بـار خواهـد آورد     صـدمات جبـران  ، گي از منابع محدودروزمر

امري غير قابـل انكـار تلقـي و عمـالً     ، ريزي در تمام امور انساني امروزه برنامه
. شـود  شاخصي براي تفكيك كشورهاي پيشرفته از غير پيشرفته محسوب مي

گيـري از آن   رسد دليلي براي بهره به نظر نمي، ريزي با توجه به اهميت برنامه
زمـان داراي دو   در عرصه فرهنگ وجود نداشته باشد؛ زيرا نظام فرهنگـي هـم  

ــوآوري اجتمــاعي«نمــاي  كــاركرد محــوري متنــاقض ــداوم «و » تغييــر و ن ت
ريزي فرهنگي را بايد در دو چيـز   ضرورت برنامه، بنابراين. باشد مي» اجتماعي

آميـز فرهنگـي    اقضاز يك طرف در همين كاركرد دوگانه و متن: جستجو كرد
جـوامعي نظيـر جامعـه مـا كـه      ، يعني كاركرد تغيير و تداوم و از طرف ديگـر 

كنند و از لفافه خارج شده و تحوالت سريع و ناهمگون  مرحله گذر را طي مي
زمـان احتيـاج بـه نظـم و تغييـرات همگـون و        هم، كنند و نابرابر را تجربه مي

 .)9(دار دارند جهت

  گذاري فرهنگي ريزي و سياست در خصوص برنامه هاي نظري موجود ديدگاه
تـوان از   ريزي فرهنگي را مـي  دو ديدگاه نظري متفاوت در خصوص برنامه

  :اين دو عبارتند از. يكديگر تفكيك نمود
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  ريزي در عرصه فرهنگ مخالف است گذاري و برنامه ديدگاهي كه با سياست )الف
تهديـدي عليـه   ، اتخـاذ سياسـت فرهنگـي مشـخص    ، براساس اين ديدگاه

لـذا اصـوالً ضـرورتي بـراي آن      ؛)10(آزادي انتخاب فرد و توسعه تجاري اسـت 
  اي كيفـي و حاصـل زنـدگي عـده     فرهنـگ مقولـه  ، از طرف ديگر. وجود ندارد

لذا ، كثيري از مردم در يك شرايط مشابه و در مدت زمان نسبتاً طوالني است
زمين خـاكي و عـالم انسـاني    توان و نبايد آن را از امر متعالي و كيفي به  نمي

ديدگاهي است كه توسط اكثـر كشـورهاي   ، اين ديدگاه. ريزي تنزل داد برنامه
ريـزي   در آمريكا مخالفت با برنامه. شود اروپايي و آمريكاي شمالي پيگيري مي

  :گذاري فرهنگي بر سه استدالل زير استوار است و سياست
هـاي   عاليـت سـازمان  بـر ف ، هاي هماهنگ در اين عرصه تنظيم سياست. 1

  خصوصي تأثير مختل كننده دارد؛
گذاري فرهنگي دولت باعث مداخله نابجـاي دولـت در توسـعه     سياست. 2

 شود؛ فرهنگي مي
  دولـت در عرصـه  ) نـه هـدايت كننـدگي   (اين مداخله بر لزوم تبعيـت  . 3

 .)11(فرهنگ از بخش خصوصي تأثير منفي دارد

كليت فرهنگي يك كشـور را   تدوين سياستي كه، براساس رويكرد مذكور
. اگر نگوييم ناممكن حتماً امري دشـوار اسـت  ، در دايره شمول خود قرار دهد

در ايـن رويكـرد   » تغييـر فرهنـگ  «و » خالقيت فرهنگـي «، »تنوع فرهنگي«
به خصـوص   –ريزي فرهنگي  شوند كه برنامه عنوان اصولي اساسي تلقي مي به

 . شود ب ميتهديدي جدي براي آن محسو –از سوي دولت 

  داند گذاري فرهنگي را يك ضرورت مي ديدگاهي كه سياست )ب
هـاي مختلـف    اين ديدگاه كه عمالً شامل گروه نسـبتاً وسـيعي از ديـدگاه   

؛ »شدني«گذاري فرهنگي را نه تنها امري ميسر و  ريزي و سياست برنامه، است
، گاهدر ايــن ديــد. نمايــد ناپــذير محســوب مــي بلكــه آن را الزامــي و اجتنــاب
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شود و اگر  ريزي فرهنگي تهديدي براي آزادي انتخاب فرد محسوب نمي برنامه
  . اصوالً گريزي از آن نيست، هم باشد

انديشه فرد مستقل و ، اگر ديدگاه اول را ديدگاه فرهنگي ليبراليسم بناميم
نبايد محدوديت و الزام بيروني بر او حـاكم   كه –هاي ويژه او  اميال و خواست

تصور چنين . گيرد در مركز آن جاي مي –راي او تعيين تكليف نمايد بوده و ب
فـرد و اميـال او سـامان    ، فرد مستقلي از شبكه مناسباتي كـه بـر مبنـاي آن   

اي از مناسـبات   زيرا فرد همواره در شبكه ؛اي متافيزيكي است انديشه، يابد مي
در . شود  تعيين مي، جمعي تعريف و كم و بيش خواست او در مناسبات مذكور

گذاري در عرصه  بر كنار ساختن دولت و نظم مستقر از هدف، چنين شرايطي
هاي آزادانه او فـراهم   وجه جايگاهي براي آزادي فرد و انتخاب هيچ به، فرهنگ

بـر ايـن   . كننـد  آورد؛ بلكه جاي خالي دولت را منابع ديگر قدرت پـر مـي   نمي
عيت متفـاوتي پيـدا   گذاري فرهنگي در كشورهاي مختلف وض سياست، اساس

، در يك كشور پيرامـوني . كند؛ اگرچه در همه آنها وجود آن ضروري است مي
گـذاري حـوزه    گـذاري و سياسـت   نشيني نظام مسـتقر در هـدف   هر گام عقب

و ، فرهنگي بـه معنـاي پيشـروي رقبـاي حاضـر در صـحنه منازعـات قـدرت        
در صـحنه   نشيني نظام سياسي به معناي وانهادن قدرت به رقيب حاضر عقب

  .)12(سياسي است
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  فصل دوم
ريزي و  الگوهاي برنامه

  گذاري فرهنگي سياست
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تـوان بـه سـه دسـته      گذاري فرهنگـي را مـي   طوركلي الگوهاي سياست به

  :تقسيم كرد

  سازي فرهنگي يكسان. 1
سازي فرهنگـي در   دنبال يگانه به، آيد ميكه از نام آن بر گونه اين الگو همان

هاي مقدس وجود دارد كه  نوعي اصول و ارزش، براساس اين الگو. جامعه است
تصوري واال و معنوي «اين الگو ، تر به عبارت دقيق. بايد سايرين آن را بپذيرند

، ها طرحي هندسي از ارزش، از فرهنگ در درون خويش دارد كه بر مبناي آن
كند تا به دقت نشان دهد  فتارها را در عرصه اجتماعي طراحي ميهنجارها و ر

كدام يـك مقدمـه وصـول ايـن دسـته از      ، ها و هنجارهاي عالي كدامند ارزش
هـاي واال   دليل عدم ارتبـاط بـا ارزش   كدام يك به، ها و هنجارها هستند ارزش

هستند و سرانجام كدام يك ضد ارزش و هنجـار يـا مقدمـه      پوشي قابل چشم
يـك  ، هاي فرهنگـي  اين طرح هندسي ارزش. شوند ول به آنها محسوب ميوص

هـاي   نقطه كانوني و هنجارين را اختيار كرده كه بـر مبنـاي آن تمايزگـذاري   
اي همبسـته را   جامعه، بخشد و از ترسيم اين طرح هندسي خود را سامان مي

، ر استهاي مورد وفاق همگان استوا اي از ارزش كشد كه بر منظومه انتظار مي
جويـد و از   مقصدي واال را در افق مـي ، پيمايد اي مي اي كه راه يگانه نه جامعه

گزينـد؛ بـه عبـارت     تدريج دوري مـي  هاي جوامع امروزي به ها و زشتي پليدي
قـرار    هاي عمل يك جمع ويژه راه، گويي نوعي خير و هدف عقالني واال، ديگر
د كه بيش از ديگـران متصـف   شون گيرد و كساني در اين مسير پيشگام مي مي
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. ها عمـل كننـد   هاي واال باشند و در عمل نيز بر وفق اين گونه ارزش به ارزش
يك جامعه هندسـي و سلسـله مراتبـي    ، همگام با پيشرفت آن، به اين ترتيب

  .)1(»يابد هاي واال نيز تحقق عيني مي بر ارزش مبتني

د تحقق اين الگو رس به نظر مي، براساس آنچه گذشت، ازنظر امكان تحقق
زيرا مستلزم خشونت مادي و  ؛قطعاً بسيار دشوار خواهد بود، اگر محال نباشد

  . معنوي بسياري است
هـاي مختلـف و متنـوعي كـه در اثـر       فرهنـگ  خـرده ، وجود جمعيت انبوه

باال بودن غلظت نمادي محـيط جوامـع و   ، اند تفكيك اجتماعي به وجود آمده
ه در اثـر گسـترش ارتباطـات جمعـي حاصـل      هاي اطالعاتي كـ  وجود بزرگراه

بسط نمادسازي و ازديـاد  ، رشد علم و تكنولوژي، ها گسترش تخصص، اند شده
مهـاجرت و تحـرك   ، هاي گونـاگون جامعـه   سرعت جريان اطالعات در عرصه

همگـي  ، باالبودن پويايي اجتماعي نسبت به گذشتهسرانجام رواني جمعيت و 
اي حضور  حاضر كم و بيش در هر جامعه الها و عواملي هستند كه درح زمينه

بر سر راه  -عنوان مانع  به -به تنهايي قادرند ، دارند و هر كدام از عوامل مزبور
تـر آنكـه تركيـب و     اما نكته مهـم . سازي فرهنگي عمل نمايند سياست يكسان

سازي فرهنگـي در   تعامل عوامل مزبور درواقع سدي در مقابل سياست يكسان
ناپـذير جوامـع و    واقعيت اجتناب، تكثر، حاضر درحال .)2(نمايد ميجامعه ايجاد 

سازي داراي نتيجه معكوس و مستلزم  تالش براي چيدن آن زير لواي همگون
هـا   ايـن تـالش  . هـاي اخالقـي و سياسـي نـامطلوب اسـت      پرداخت خسـارت 

هـا را   بدگماني بين فرهنـگ ، كند ناامني ايجاد مي، انگيزد هايي را برمي مقاوت
سازي خواستار آن  كند و همين امر وحدتي را كه هواداران همگون ديد ميتش

اجتماع فرهنگي به هنگام مواجهه بـا  ، بر اين عالوه. افكند به خطر مي، هستند
، نشـاند  هاي درونـي را فـرو مـي    اختالف، شود خطر دچار وحشت و نگراني مي

اي  بنيادگرايانـه  رساند و راست آييني ها را به حداقل مي تماس با ساير فرهنگ
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تر و تضعيف وحدت و انسـجام   دهد كه موجب تجزيه جامعه بزرگ را رواج مي
  .)3(شود آن مي

ايـن  . براي اجراي چنين الگويي تقريباً امري معمـول اسـت  ، توسل به زور
از يك سو جامعـه  ، عنوان مثال امر نيز خود مشكالت و تبعات خاصي دارد؛ به

، دهد تا نظم فرهنگي و از سوي ديگر ق ميرا بيشتر به سمت نظم سياسي سو
اگرچـه در ظـاهر داراي نظـم و     ـ  پذير قطعه و آسيب  اي قطعه آن را به جامعه
  . كند تبديل مي ـ اتحاد فرهنگي

  تكثرگرايي فرهنگي. 2
ها در كنار  فرهنگ الگوي تكثرگرايي فرهنگي در پي رشد و گسترش خرده

هـاي   فرهنـگ  خـرده ، در اين الگـو  .عرض به وجود آمد يكديگر و به صورت هم
شوند و جامعه امكان بقا و رشد آنهـا   موجود در جامعه به رسميت شناخته مي

نوعي ، دهند در جوامعي كه به تكثرگرايي فرهنگي تن درمي. آورد را فراهم مي
هـا و اصـولي كـه داراي ارزش و     گرايـي فرهنگـي حـاكم اسـت و ارزش     نسبي

همـه در  ، هرچـه هسـت  . جوامع وجود ندارددر اين ، باشند قداست قطعي مي
فرهنـگ يـا ارزش و    جامعه براي هيچ خرده، بنابراين. عرض هم و نسبي است

رسد اتخاذ  البته در عالم واقع به نظر مي. اصول عامي اهميت برتر قائل نيست
در جوامـع بسـيار   . چنين الگويي بسيار مشكل و داراي تبعـات فـراوان باشـد   

توان يافت كـه در سياسـت فرهنگـي     اي را مي ر جامعهپيشرفته غربي نيز كمت
  . طوركامل اين الگو را پذيرفته باشد خود به
ايـن  . امكان توفيق الگوي تكثرگرايي فرهنگي بسيار كم اسـت ، طوركلي به

زيرا ايـن   ؛توسعه بيشتر صادق است امر در مورد كشورهاي جهان سوم درحال
هنـوز در  ، اجتمـاعي هسـتند  كشورها اغلب دچار مشكل مزمن ضعف انسجام 

انـد و بـه    اجتماعي و فرهنگي نهادينه نشده، سياسي، ابعاد چهارگانه اقتصادي
پذير  آسيب، شان در نظام جهاني و وجود نيروهاي گريز از مركز لحاظ موقعيت
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وفـاق  ، اين كشورها از يك اجتماع متنـوع قـومي برخـوردار هسـتند    . هستند
، دود و شـكننده اسـت و صـحنه سياسـي    مح، اجتماعي در آنها نسبتاً ضعيف

اعمال گزينه تكثرگرايـي فرهنگـي نـه    ، در چنين شرايطي. تقريباًً قومي است
كند؛ بلكه با توجه به شرايط فراملـي   تنها به تحكيم وحدت نمادي كمك نمي

هـاي   اين امكان بالقوه هميشه وجود دارد كه تفـاوت ، و ضعف نهادهاي داخلي
ثباتي اجتماعي گردند؛ به  اختالفات سياسي و بيفرهنگي به سرعت تبديل به 

عالوه اينكه اعمال اين گزينه حتي در برخي از كشورهاي نسبتاً پيشرفته نيـز  
نتايج چندان مطلوبي از خود نشان نداده است؛ نمونـه بـارز آن كشـور كانـادا     

  .)4(است

ترين خطري كـه معمـوالً جوامـع داراي الگـوي سياسـت فرهنگـي        بزرگ
همه جوامع به نوعي بـه وحـدت نيـاز    . تجزيه است، كند ا تهديد ميتكثرگرا ر

مثابـه اجتمـاع    تواند بـه  جامعه در صورت نداشتن وحدت و انسجام نمي. دارند
واحدي عمل كند و قادر به اتخاذ و اجراي جمعي تصميمات يا تنظيم و حـل  

جامعـه بـه   . ناپذير بين اجتماعات تشـكيل دهنـده آن باشـد    منازعات اجتناب
وحدت و انسجام نياز دارد تا بتواند كانوني را براي خودآگـاهي جمعـي ايجـاد    

احساس تعلق مشـترك و شـهروندي را اعـتال بخشـد و روحيـه هويـت       ، كند
فاقـد اعتمـاد و   ، اعضاء جامعه در نبود اين مـوارد . مشترك ملي را تقويت كند

ي خيـر  حسن نيت متقابل و عالقه به فداكاري و پذيرش مصالحه براي پيگير
  .)5(همگاني خواهند بود

  وحدت در تكثر فرهنگي. 3
هاي  فرهنگ امكان تكثر خرده، اين الگو ضمن تأكيد بر اشتراكات فرهنگي

در هر ، داند؛ به عبارت ديگر مجاز مي، مختلف را در چارچوب نمادي مشترك
، غايـت ، خـدا ، انسان، اي سؤاالت بنيادي در خصوص جهان اي مجموعه جامعه

هايي كه  پاسخ. سان نسبت به آنها و ارزش و قداست آنها مطرح استوظيفه ان
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چنان كلـي   بايد آن، نمايد الذكر فراهم مي هر جامعه براي سؤاالت كليدي فوق
نقطه اتكا وحدت ، و تعميم يافته باشند كه بتوانند به كمك زبان مشترك ملي
نــد؛ را تشــكيل ده  نمــادي و يــا بــه عبــارتي چــارچوب فراگفتمــاني جامعــه 

كــه ايــن چــارچوب فراگفتمــاني بتوانــد دربرگيرنــده انــواع        طــوري بــه
، ارزشـي ، هـاي شـناختي   اي و گفتمـان  حرفـه ، زباني، هاي قومي فرهنگ خرده

معموالً جوامع در پاسخگويي به سؤاالت فـوق  . اي متنوع باشد هنجاري و رويه
ويـژه بـا    به، مذهبي و ملي خود بهره گيرند، توانند از باورها و سنن انساني مي

حسن تأكيد بـر فصـل   ، شناختي مراجعه به فصل مشترك آنها از لحاظ جامعه
، مذهبي و ملي در آن است كه بيشترين آحـاد جامعـه  ، مشترك سنن انساني

تأكيـد بـر    .)6(باالترين اشتراك عقلي و عاطفي را براي فصل مشترك حائزنـد 
ميت شـناختن  حال به رسـ  برجسته نمودن آنها و درعين، اين فصول مشترك

  . ويژگي بارز الگوي وحدت در تكثر فرهنگي است، ها و تكثرهاي فرهنگي تنوع
كـه در ابعـاد    - توسـعه نظيـر ايـران    براي كشورهاي درحال، حاضر درحال

مرحله  - پذير هستند اقتصادي و فرهنگي آسيب، سياسي، چهارگانه اجتماعي
راجعه به فصول مشترك اول تأكيد بايد بر روي اشتراكات عقلي و عاطفي با م

كـه هويـت    طـوري  مـذهبي و ملـي در سـطح جامعـه باشـد؛ بـه      ، ابعاد انساني
هاي جمعي آنها قرار گيرد و اكثريـت   اي اكثر آحاد در رأس ساير هويت جامعه
  .)7(داوطلبانه در سايه چتر مفاهمه فرهنگي بايستند، افراد

چند در مـورد  هايي  بر تصورات يا برداشت مبتني، الگوي وحدت در كثرت
و ، انسان و اجتماع انساني است؛ مفروضاتي كـه بـر نـوع سياسـت و مـديريت     

در جهـت  ، هـاي فرهنگـي   استراتژي مديريتي و چگونگي كاربرد آن در حـوزه 
  :اهم اين مفروضات عبارتند از. رسيدن به انسجام اجتماعي تأثيرگذار است

رهنگـي كـامالً   هـاي ف  وجود عيني اجتماع يا ملتي خالص ازنظر ويژگي. 1
  ناپذير است؛ امكان، مشترك
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ناپذير حيات فردي و اجتمـاعي نـوع انسـان     تفاوت و تمايز جزء جدايي. 2
آن ) كـالن (ملـي   –و اجتمـاعي  ) خـود (سطوح فردي ، بنابراين. است
 ها و تمايزات حذف شدني نيست؛ تفاوت. است

 همواره امري نسبي است و ميـان همگـوني  ، وحدت در سطح اجتماعي. 3
، اعتقادي، زيستي، هاي فردي تا همگوني در سطوح فرهنگي در ويژگي

 سياسي نوسان وجود دارد؛، آرماني و ساختاري
هـاي درون و   ضرورتاً ناشي از تفاوت، تعارضات درون و ميان اجتماعات. 4

تعارضات ، ها تفاوت  ميان آنها نيست كه تصور شود با حذف و يا تقليل
 يابد؛ كاهش مي

ساختار و جهت كل اجتماعات انسـاني  ، هاي بسيار وجود تفاوتبه رغم . 5
 و فرهنگي به سوي وحدت است؛

به جاي توجه ، ملي و فرهنگي، هاي انسجام و وحدت اجتماعي سياست. 6
هـا و   گـروه ، هاي ذاتي و اكتسابي افراد سازي صفات و ويژگي به يكسان

يـت و  بايـد بـه وحـدت بـه معنـاي انسـجام در كل      ، اجتماعات انسـاني 
 ؛شودگيري آن معطوف  همسويي در جهت

طـو عـام و موجـود انسـاني      ويژگي ذاتـيِ هسـتي يـا جهـان بـه     ، تنوع. 7
نوعي پيوستگي و همبسـتگي  ، در پس و ظاهر تنوع. طورخاص است به

شود كه اين پيوستگي نشانگر نظم عـام   ميان اجزاي عالم مشاهده مي
 .)8(منتشر در اجزاي هستي است

وحدت و كثرت هر دو داراي اهميـت  ، فرهنگي مطلوببراي يك سياست 
غايت ما نبايد مفهـومي چنـان گسـترده و عميـق از     ، به عقيده پاركه. هستند

بـر ايـن مـا نبايـد      عالوه. اي براي بالندگي نيابد زمينه، وحدت باشد كه كثرت
كثرتي چنان شديد و عميق كه موجب تجزيـه جامعـه شـود و نتوانـد منـافع      

جامعه متكثر فرهنگي تنها . برگزينيم، اي مؤثر پيگيري كند نهعمومي را به گو
تواند وحدت و كثرت را با يكديگر آشتي دهد كه وحـدت را بـا    در صورتي مي
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نكند و خواهان همسـاني فراگيـر فرهنگـي بـين اعضـاء خـود       خلط همساني 
جامعه بايد از رهگذر تشويق اجتماعات فرهنگي بـه تشـكيل فرهنـگ    . نباشد

وحـدت را در بطـن   ، كه بازتاب اين اجتماعات و فراتر از آنهاسـت  متكثر ملي
يابـد و   طور مسـتمر تحـول مـي    اين فرهنگ مشترك كه به. كثرت ايجاد كند

بخشـد و زمينـه    به اجتماعات وحدت مي، داراي ساختار متكثر فرهنگي است
ازآنجاكـه اجتماعـات مختلـف بـه     . سازد مطمئني را براي رشد آنها فراهم مي

قادر به همدلي بـا آن هسـتند و   ، اند ين فرهنگ مشترك ياري رسانيدهخلق ا
فرهنـگ ملـي   . توان انتظار داشت به آن احسـاس تعلـق و مباهـات كننـد     مي

هاي زندگي را فرا گيـرد و بـه عـادات كلـي آن شـكل       متكثر بايد همه عرصه
  .)9(ببخشد

  استراتژي فرهنگي و هدف آنها، الگوهاي فرهنگي
 هدف ستراتژي فرهنگيا الگوهاي فرهنگي

 وحدت فرهنگي
سازي و يـك شـكلي    تأكيد بر يگانه

 ها فرهنگ فرهنگي و سركوب خرده
 كنترل فرهنگي

  تكثرگرايي فرهنگي
ها  فرهنگ به رسميت شناختن خرده

ــد و     ــان رش ــودن امك ــراهم نم و ف
  گسترش آنها

  وحدت نمادي

  وحدت در تكثر فرهنگي
تأكيد بر اشتراكات فرهنگي در كنار 

رسميت شـناختن تنـوع و تكثـر     به
  فرهنگي

و  وحــدت نمــادي
  كنترل فرهنگي

از ، ريــزي فرهنگــي البتــه برخــي از محققــان بــه جــاي الگوهــاي برنامــه 
ريزي فرهنگي بيشتر  هاي برنامه سرمشق. برند نام مي» هاي فرهنگي سرمشق«

ت ريزي داراي انواع مختلفي اسـ  زيرا برنامه ؛ريزي مربوط هستند به نوع برنامه
ريــزي فرهنگــي برحســب  برنامــه، عنــوان مثــال بــه. و اشــكال گونــاگوني دارد

وجـود  . شـود  بنـدي مـي   به صور مختلفي طبقـه ، هاي اساسي موجود سرمشق
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منشـأ پيـدايش   ، گـرا  راهبردي و توسـعه ، گرا واقع، شهرگرا  هاي آرمان سرمشق
 هـا برحسـب معيارهـاي    ايـن سرمشـق   .)10(شود ريزي فرهنگي مي انواع برنامه

  . باشند محدوده و روش عمل به صورت جدول زير مي، شناسي روش، ارزيابي

  ريزي فرهنگي چهار سرمشق اصلي در برنامه

 سرمشق
معيارهاي
 ارزيابي

 روش عمل محدوده عمل شناسي روش

شهرگرا آرمان
تعبير 

ايدئولوژيك از 
 دين

ريزيبرنامه
بلندمدت 

گرايي  عقل(
)بر ارزشمبتني

 -فراگير
 رـگي همه

اقدام در سطح 
عنوان  جامعه به

يك كل 
 ناپذيرتجزيه

 گرا واقع

ها وخواسته
تمايالت اقشار 

مختلف 
رضايت همه (

 )افراد

 –تحليل هزينه 
 فايده

گزينش تجربي 
مواضع مناسب 

 براي عمل

آزمون و خطا و 
 تجربه مداوم

 راهبردي

تمايالت و
هاي  خواسته

اقشار مختلف 
 و ناسازگار

تحليل 
سيستمي و 

 ها پردازي ظريهن

اقدام در هر كجا 
كه تعاون 

نيروهاي مختلف 
 اجازه دهد

گيري از  بهره
 روابط قدرت

 گرا توسعه

هايارزش
، عمومي
توسعه 

فرهنگي و 
فرهنگ 
 توسعه

گزينش در 
پرتو نظريه و 
 الگوسازي فني

اولويت 
هاي  گروه

حساس 
اجتماعي 

زنان ،جوانان(
 )...و

گفتگو ، مشاوره
و سازگاري 

 جمعي

: ريزي فرهنگي برنامه، جمعي از كارشناسان دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي: نبعم
  .59ص ، همان، تمهيدات نظري و مقدمات عملي، مراحل اساسي
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  ي فصل دومها نوشت يپ
 

  . 57-58پيشين، صص غالمرضا، كاشي، . 1
  . 134پيشين، ص مسعود، چلبي، . 2
ويكـم،   ي سـده بيسـت  هـا  سازي و چـالش  جهاني ؛و ديگران، قدرت فرهنگ، بيكهو پاركه. 3

  . 12 ، ص1383هاي سيما،  اداره كل پژوهش: الدين، تهران  ضياء تاج :ترجمه
  . 143پيشين، مسعود، چلبي، . 4
  . 12همان، ص بيكهو، پاركه، . 5
  . 137همان، ص مسعود، چلبي، . 6
  . 145همان، ص . 7
ز تحقيقـات  مركـ : مـديريت منازعـات قـومي در ايـران، تهـران     سيدرضا، صالحي اميري، . 8

  . 71-72، صص 1385استراتژيك، چاپ اول، 
  . 3-4همان، صص بيكهو، پاركه، . 9

  . 24همان، ص محمد علي، ري، بكا. 10
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وجـود  ، ريـزي فرهنگـي   فرض برنامه پيش، بالً نيز گفته شدكه ق گونه همان
ريزي فرهنگي امري كـالن و گسـترده    با توجه به اينكه برنامه. ريز است برنامه
ها در  نقش دولت، رو ازاين. ها هستند ريزان فرهنگي معموالً دولت برنامه، است
ظـري  هـاي ن  اختالف. استريزي فرهنگي تاحدودي امري پذيرفته شده  برنامه

بيشـتر مربـوط بـه    ، ريـزي فرهنگـي   موجود در خصوص نقش دولت در برنامه
هـا در   نه در اصـل تـأثير و دخالـت دولـت    ، هاست ميزان و نحوه دخالت دولت

بـا توجـه بـه تجربيـات كشـورهاي جهـان در زمينـه        . ريـزي فرهنگـي   برنامه
دو شيوه تقريبـاً متفـاوت در خصـوص    ، گذاري فرهنگي ريزي و سياست برنامه

  :توان شناسايي كرد ريزي فرهنگي مي ها در برنامه ميزان و نحوه دخالت دولت
اي كـه معتقـد بـه دخالـت حـداكثر دولـت در امـر         حمايت يا شيوه )الف
كشور ، هاي آن در آسيا اين شيوه كه يكي از نمونه. ريزي فرهنگي است برنامه

ريـزي   نامـه در بررا هـاي دولـت    دخالـت ، كشور فرانسه اسـت  ايران و در اروپا
ريز اصلي فرهنگي را دولت  شناسد و اصوالً تنها برنامه فرهنگي به رسميت مي

ريـزي آن در قـرن    تاريخ سياست فرهنگي كشور فرانسه از زمان طرح. داند مي
، نمايانگر نقش محوري دولت در ارتقـا و سـاماندهي دانـش   ، شانزدهم تاكنون

اي و تصـويب    تخانـه گيـري تـدريجي سـاختارهاي وزار    فرهنـگ و شـكل  ، هنر
توان به تأسيس كتابخانـه ملـي    مي، عنوان مثال به. هاي ملي بوده است بودجه
تأسيس موزه هنـري  ، تأسيس دبيرخانه هنرهاي زيبا در قرن نوزدهم، فرانسه

اشـاره   1959اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال  لور و تأسيس وزارتخانه
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در امـور فرهنگـي    - گ كشور فرانسـه نخستين وزير فرهن - آندره مالرو. كرد
. رو اين راه بودند موازيني را پيش روي همگان قرار داد كه اعقاب او نيز دنباله

خلـق  ، تـوان بـه حفاظـت از ميـراث فرهنگـي كشـور       ازجمله اين موازين مي
، آن در تمـامي سـطوح جامعـه     آموزش فرهنگ و هنر و نشر، هنرهاي معاصر

نامه براي بازارهـاي صـنعتي فرهنـگ اشـاره      ظامتمركززدايي اداري و تدوين ن
انتقال قدرت و منابع : تمركززدايي عبارت است از، براساس تعريف مالرو. نمود

  .)1(از سطوح مركزي دولت به سطوح فدرال با حفظ مركزيت دولت

ســنت ، اي كــه مــالرو در زمينــه امــور فرهنگــي بنــا نهــاد ســنت و شــيوه
فرانسـوا ميتـران در دهـه    . شـده اسـت  هاي چپ و راست در فرانسـه   حكومت
ايجـاد كتابخانـه   ، توسعه مـوزه لـور  : هاي بزرگ فرهنگي همچون پروژه 1980

وزيـر   نخسـت (ادوارد بـاالدور  . جديد ملي و طـاق دفـاع را بـه اتمـام رسـانيد     
خـوبي توانسـت عرصـه     و در جريان مذاكرات گات به 1992در سال ) گليست

هـاي   وي طـي سـال   .)2(جاري مستثني نمايدفرهنگي را از مقررات بازار آزاد ت
هـايي را بـه اجـرا گذاشـت كـه در       برنامه، ساله در دو دوره پنج 1993-1981
هاي فرهنگي فرانسـه باعـث تحـوالت شـگرف و قابـل تـوجهي شـدند؛         زمينه

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد ازجمله اين اقدامات مي
  افزايش بودجه فرهنگي كشور؛. 1
فعاليت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن  گسترش دامنه. 2

 هنرهاي مختلف؛
 القاء معيارها و موازين بخش فرهنگ به بخش اقتصاد؛. 3
 .)3(توسعه و گسترش ارتباطات سمعي و بصري. 4

هاي حكومت سوسياليست ليونل ژوسـپن رشـد    هزينه 1999اگر در سال 
هـاي بخـش فرهنـگ در     دهد؛ هزينه درصد را نشان مي 2/2متوسطي معادل 

نيـز   2001در سال . باشد درصد مواجه مي 5/3بودجه دولت با رشدي معادل 
درصدي بودجـه روبـرو    16هاي وزارت فرهنگ در دولت با مشكل مازاد  پروژه
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آنچـه از اصـول سياسـت فرهنگـي جمهـوري      ، نيز در كشورمان .)4(بوده است
تـدوين   1371ل كه توسط شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي در سـا     - اسالمي

هـاي   دولت  شود و آنچه در صحنه عمل از فعاليت استنباط مي - گرديده است
شـيوه در امـور فرهنگـي    اعمال ايـن   نشانگر، بعد از انقالب پابرجا مانده است

  . است
ها و امور  اي كه معتقد به حمايت دولت از فعاليت گري يا شيوه متولي )ب

دولت را تنها بـه ايـن دو   ، ريزي برنامه اين شيوه. فرهنگي و نظارت بر آنهاست
دهه جهاني فرهنگي كه . نمايد محدود مي» نظارت«و » حمايت«يعني ، عرصه

اعتراف انديشمندان را به اين حقيقت آشكار سـاخت  ، آغاز شد 1980از دهه 
تـوان   دهند نمي نشان مي، هايي كه مشخصه جهان كنوني هستند كه نابرابري

ايجـاد  ، اگـر هـدف از توسـعه   . مرجع توسـعه دانسـت  عوامل اقتصادي را تنها 
بر استفاده از  در اين صورت توسعه بايد مبتني، زندگي بهتر براي هر فرد است

منابع انساني آن جامعه و ازطريق آزادي بيان درباره عاليق و تمايالت اعضـاء  
ايـن ديـدگاه سـبب افـزايش توجـه بـه فرهنـگ شـد و در         . آن جامعه باشـد 

نـاگزير  ، دانسـتند  ها خود را متولي توسعه مي سوم كه دولتكشورهاي جهان 
با توجه به گسـترش توجهـات بـه سـوي     ، از طرف ديگر. متوجه فرهنگ نمود

ها جهت در دسترس قـرار دادن   توجيه الزم براي تمام دولت، حقوق فرهنگي
امـا يـك مسـئله    . براي همگان فراهم شـد ، ويژه كاالهاي فرهنگي به، فرهنگ

وجود داشت و آن تعيين حدود دخالت دولت بود و اينكه آيا يك حائز اهميت 
  دولت بايد ناظر باشد يا متصدي؟

ايـن بـود كـه    ، جوابي كه از سوي سازمان يونسكو به اين سؤال داده شـد 
آوري امكانات براي رشد و تعـالي فرهنـگ    دخالت دولت بايد محدود به فراهم

عرصــه را بــر ، ولــتدخالــت بــيش از حــد د. دوســتان باشــد توســط فرهنــگ
ده و خالقيـت و مشـاركت آنهـا را در    كرورزان تنگ  دوستان و فرهنگ فرهنگ
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توان عرصـه را   لذا با تعيين حدود دخالت دولت مي، آورد اين عرصه پايين مي
در جهـان  . دكـر براي فعاليت بخش خصوصي و عالقمندان به اين حـوزه بـاز   

ا پذيرفتــه و در امــر هــاي پيشــرفته چنــين سياســتي ر اكثــر دولــت، كنــوني
  . گري قائل هستند ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي برنامه

پــردازان در زمينــه فرهنــگ و  امــروزه بســياري از انديشــمندان و نظريــه
دخالـت دولـت در امـور    ، المللـي يونسـكو   همچنين كارشناسان سـازمان بـين  
محـدود بـه    اگرچـه ايـن دخالـت را   ، انـد  فرهنگي را به داليل متعدد پذيرفته

  . دانند نظارت و حمايت فرهنگي توسط دولت مي
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 ي فصل سومها نوشت پي
 

  . سياست فرهنگي فرانسه، به نقل از سايت دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي. 1
(www.iranculture.org) 

  . 14همان، ص مجيد، وحيد، . 2
  . 2نسه، پيشين، ص سياست فرهنگي فرا. 3
  . 14همان، ص مجيد، وحيد، . 4
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  فصل چهارم
  هاي ملزومات و ويژگي

ريزي فرهنگي مطلوب برنامه
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  ريزي فرهنگي مطلوب برنامه ملزومات و شروط
ن نيز متفـاوت  ملزومات آ، ريزي فرهنگي برحسب اهداف و محتواي برنامه

ريزي و سياسـت فرهنگـي اجـازه تعيـين      در كشورهايي كه برنامه. خواهد بود
ايجاد فضاي باز براي شكوفايي و توسعه ، محتواي فرهنگ را ندارد و هدف آن

ريزي فرهنگي متفاوت از كشورهايي خواهد بود  ملزومات برنامه، فرهنگ است
شكل دادن به آن را از پيش  ريزي فرهنگي دقيقاً محتواي فرهنگ و كه برنامه
  . كند تعيين مي

پـنج شـرط   ، اي ريزي فرهنگي مطلوب و پايـه  گوردن و ماندي براي برنامه
رسد براي سياست فرهنگـي نـوع اول كـه     اساسي قائل هستند كه به نظر مي

بيشتر كـاربرد دارد؛ اگرچـه ايـن    ، مربوط به كشورهاي پيشرفته اروپايي است
 اين شـروط هـيچ كـاربردي بـراي سـاير كشـورها      حرف بدان معنا نيست كه 

  :اين پنج شرط عبارتند از. نداشته و براي آنها مفيد نخواهد بود
  تعادل سياسي. 1

خـاطر خـود فرهنـگ و نـه      تعادل يعني ترويج و پيشبرد فرهنگ صرفاً به 
. گرايـي تهـاجمي   به خصوص ملي، هاي جزمي اهداف احزاب سياسي و فلسفه

، هاي ديگر بـاز اسـت   است كه به روي همه فرهنگ فرهنگي، فرهنگ منطقي
هاي متنوع و مخالف را پذيرا و شامل  آن قدر اعتماد به نفس دارد كه استدالل

گردد و آن قدر زنده است كه باور كند فرهنگ زمان حاضر بـه همـان انـدازه    
دارنـد هـدف    مراجع دولتي اغلب ابـراز مـي  . فرهنگ زمان گذشته جالب است



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     116
 

 

در عين حفظ فاصله با محتوا و ، ارتباط با نتايج حمايت فرهنگيآنان برقراري 
تحقق اين . اما اين هدف به ندرت محقق شده است، هاي فرهنگي است برنامه

هاي ارزيـاب در   بر ايجاد گروه هدف مستلزم آن است كه وزيران فرهنگ عالوه
ه اعمال خود را در حاشيه نگه دارند و از هر گون، هاي اداري گيري روند تصميم

حمايت از آن با ، تعيين سياست. مشي دولت بپرهيزند نفوذ براي انعكاس خط
گـذاري و   نهـايي در مـورد نتـايج قـانون      رضايت دادن به گزارش، پول ماليات

كـه   حتـي درصـورتي   -همه بدون دخالت ، ها و كمك به بهبود فرهنگ هزينه
زمـاني  . ي استصورت گيرد و اين امر دشوار - دولت تحريك به دخالت شود

. گيـرد  فرهنگ در حيطـه آنـان جـاي مـي    ، كه دولت متوقف شده و كنار رود
ت بر فرهنگ شدند و بخواهنـد آن را  كيمال يانحصار و به نوع يه مدعك ييجا

حال تداوم اشتياق و عالقـه   كناره گرفتن و درعين. ش درآورنديبه خدمت خو
  . همواره به پايدارترين سياست منتهي خواهد شد

  بينانه گذاري واقع سرمايه. 2
سـاختار آن بـا   ، هاي فرهنگي با منابع كافي پشتيباني نشـوند  اگر فعاليت 

مؤثرترين سياست . هاي مديريتي روبرو خواهد شد هاي مداوم و بحران تداخل
درصد از بودجه عملياتي ساالنه مورد تقاضـاي   60تا  50آن است مبلغي بين 

همچنين . هاي تشويقي شود و كمك هزينه ها صرف اعطاء انواع بورس، نهادها
توسـعه   هاي جديد و درحال ها بايد به ابتكارات و فعاليت بخش مهمي از هزينه

هاي متورم و راكدي  در اختيار سازمان، نه آنكه مبالغي هنگفت، اختصاص يابد
  . قرار گيرد كه بازدهي چنداني ندارند

  تدوين چارچوب قانوني عاري از تعصب. 3
، عي نظام مالياتي به نفـع توليدكننـدگان فرهنگـي و هنرمنـدان    وجود نو 

حمايت از . شوندامري ضروري است و قوانين تجاري بايد به نفع آنها طراحي 
الـزام همـه   ، و سـاير حقـوق مالكيـت معنـوي    ) رايـت  كپـي (حق پديدآورنده 
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بـه بـاال بـردن كيفيـت فرهنگـي      ) ... تلويزيـون و ، راديـو (هـاي دولتـي    شبكه
انعقـاد  ، وضـع قـوانين حمايـت از محـيط زيسـت و فرهنـگ      ، هايشـان  برنامه
حصـول  ، المللي در مورد تعريف و حـدود حقـوق فرهنگـي    هاي بين نامه توافق

، جـايي كـاال و خـدمات فرهنگـي و غيـره      جابـه  در خصوص المللي توافق بين
  . باشند همگي ملزومات يك سياست فرهنگي پايدار و مطلوب مي

  عت فرهنگيتشويق تجارت و صن. 4
نيازمند تجارت و صـنعت فرهنگـي آزاد و   ، يك سياست فرهنگي مطلوب 

لذا نبايد با آثار هنري و متون فرهنگي دقيقاً همچون كاالها و ، قدرتمند است
هـايي كـه آثـار هنـري را تبيـين       هـا و رسـانه   طـرح . خدمات ديگر رفتار كرد

انتشـاراتي حفاظـت   حـال در برابـر سـرقت     بايد آزاد باشند و درعين، كنند مي
هاي فرهنگـي    گنجاندن جنبه: هاي مختلف اين تشويق عبارتند از جنبه. شوند

هـاي كـارآموزي و    برنامـه ، هـاي بازسـازي   طـرح ، در كليه امور توسعه عمومي
هاي توسعه دولتي و خصوصي با ارزش بيش  الزام طرح، هاي مردمي نامه توافق

ادن فوايـد تنـوع   د يبرتـر ، وددالر به اثبات فوايـد فرهنگـي خـ    000/250از 
معافيـت حمايـت   ، هـاي تجـارت آزاد در قـوانين تجـاري     فرهنگي بر استدالل

، دن صـنايع فرهنگـي  كـر اي و نزديك  هاي يارانه صنايع فرهنگي از محدوديت
  . هاي هنري و نهادهاي آموزشي به يكديگر ازطريق تخفيف مالياتي سازمان

  آموزش. 5
، و پاداش عادالنـه بـا آمـوزش گسـترده     حمايت، هاي تشويق اگر سياست 

نتيجـه خواهـد    در درازمدت بـي ، عميق و مداوم براي همه مردم همراه نباشد
هاي اين بخـش؛ تعيـين موقعيـت برتـر بـراي موضـوعات        ازجمله فعاليت. بود

اجبـاري شـدن دروس هنـري در    ، هاي نظام آموزشي فرهنگي در كليه بخش
، يط زيست به يك زمينـه تحقيقـاتي  تبديل بافت فرهنگي و مح، كليه سطوح

  .)1(الزام كليه مؤسسات فرهنگي به داشتن برنامه آموزشي و غيره
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كنفـرانس  «توان در يكي از تصـميمات مهـم    بسياري از شروط فوق را مي
، شـد در استكهلم برگزار  1998كه در سال » هاي فرهنگي المللي سياست بين

  :كردبه وضوح مشاهده 
خالقيت ، كي از اجزاي اصلي راهبرد توسعه باشدسياست فرهنگي بايد ي«

و مشاركت در حيات فرهنگي ترويج و سياست پاسداري از ميـراث تقويـت و   
تنوع فرهنگي و زباني در جامعه اطالعاتي و براي . شودصنايع فرهنگي ترويج 

اين جامعه رواج يابد و منابع انساني و مالي بيشتري در عرصه توسعه فرهنگي 
  .)2(»ه شودبه كار گرفت

تغييـر محتـوايي فرهنـگ    ، ريـزي فرهنگـي   در كشورهايي كه هدف برنامه
ازجملـه  . ريزي فرهنگي تا حدود زيـادي متفـاوت اسـت    ملزومات برنامه، است

ها و نهادهاي عـريض و طويـل و    تأسيس سازمان، ضروريات اين گونه كشورها
هاي  تصاص بودجهو اخ، ها و نظارت بر آن به اجرا درآوردن برنامه، متعاقب آن

هـا نيـز بـه اسـتخدام و      باشـد؛ ضـمن اينكـه دولـت     كالن از سوي دولت مـي 
ديده زيـادي در   كارگيري نيروهاي اجرايي و كارشناسان متخصص و آموزش به

  . باشند عرصه فرهنگ نيازمند مي

  مطلوب ريزي فرهنگي هاي برنامه ويژگي
  :صي باشد ازجملههاي خا بايد داراي ويژگي، ريزي فرهنگي مطلوب برنامه

  ريزي فرهنگي بايد منعطف باشد؛ برنامه. 1
 انضمامي و تجربي باشد؛. 2
از يك سو براساس تعريف محدود از فرهنگ اسـتوار باشـد و از سـوي    . 3

انتخابي بوده و صرفاً به برخي از متغيرهاي راهبـردي در سـطح   ، ديگر
انگيختـه   نه اينكه بدون درنظرگرفتن عوامل، فوقاني جامعه توجه كند

تـرين امـور    بـراي جزئـي  ، هاي گوناگون و در سطوح مختلـف  در عرصه
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اي از قبـل   ريزي نمايد؛ كه در اين صورت نتيجـه چنـين برنامـه    برنامه
 مشخص است؛

اين موضـوع مهـم اخيـراً در    . ويژگي ساختاري داشته باشد؛ نه اجباري. 4
بـه  . ه استريزي و توسعه نيز مورد توجه جدي قرار گرفت ادبيات برنامه
هـاي   ريزي فرهنگي بايد در صدد تأسـيس فرصـت   برنامه، عبارت ديگر

نه اينكـه  ، ساختاري برآيد تا مردم به روشي خاص در آن رفتار نمايند
در ادبيــات . مســتقيماً بــراي انجــام كــاري تحــت فشــار قــرار بگيرنــد

شود بيشتر متكي  ريز توصيه مي معموالً به برنامه، ريزي اجتماعي برنامه
 ه فراقدرت باشد تا قدرت عريان؛ب

 ويژگي مشاركتي و مردمي داشته باشد؛. 5
المقدور ويژگـي داوطلبانـه داشـته     براي جلب مشاركت عموم بايد حتي. 6

، شود كه از نام آن استنباط مي ريزي همچنان زيرا اين نوع برنامه ؛باشد
لبانه با عنصر فكر و انديشه سروكار دارد و اين امر بدون مشاركت داوط

 ؛)3(مردم ميسر نخواهد شد
هاي سيستم سازگار بوده و  با توانايي، گرايانه باشد؛ به عبارت ديگر واقع. 7

 هاي موجود در جامعه را مدنظر قرار دهد؛ امكانات و ظرفيت
 منطبق با وجدان عمومي جامعه باشد؛. 8
 نگر باشد؛ آينده. 9

مسائل ، اندازي وسيع شمبه قلمرو ملي محدود نشود؛ بلكه با اتخاذ چ . 10
همچنـين  . اي و جهاني نيز مـدنظر قـرار گيـرد    بين منطقه، المللي بين

هـاي   انجمـن ، مؤسسـات تجـاري  ، هـا  براي همكاري بـا سـاير دولـت   «
هـاي   بايـد در صـدد يـافتن راه   ، داوطلبانه و خصوصي و نهادهاي ديگر

 سازي در خالقيـت  جديدي برآيد؛ ضمن اينكه تأثير مثبت روند جهاني
بايد مورد بررسي قـرار   -ها و امكانات بازار  ازنظر ايجاد فرصت -محلي 
اثرات مثبت و منفي بازارهاي جهاني بر صنايع فرهنگـي محلـي   . گيرد
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ازجمله مسائلي است كه بايد مورد مطالعـه قـرار گيـرد تـا بتـوان      ، نيز
اقـداماتي  ، و رشد فرهنگي و اقتصادي آنها، براي حمايت از اين صنايع

 .)4(»بيني كرد يشرا پ

هـاي   هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي باشـد تـا ارزش      بخشي از سياسـت . 11
 ؛)5(فرهنگي ملي و محلي در مديريت اقتصاد به حساب آيد

كـه بـه خالقيـت در توليـد آثـار هنـري منجـر        ، به امر تنوع فرهنگي. 12
 اي داشته باشد؛ توجه ويژه، شود مي

ــا . 13 ــا توجــه بــه محــدوديت منــابع و امكان ، ت و همچنــين مشــكالتب
 گذار باشد؛ اولويت

نظـر ميـان مسـئوالن و     براساس اجماع و نوعي توافق رسمي و اتفـاق . 14
متوليان امور شكل گرفته باشـد و كارشناسـان و بخـش اجرايـي نيـز      

فرهنگي ملي براساس يك فراينـد    برنامه«. مصمم به اجراي آن باشند
كننـد و   ا آغـاز مـي  مـداران آن ر  سياسي است؛ فراينـدي كـه سياسـت   

بايـد  ، براي تحقـق اهـداف فرهنگـي   . كوشند تا بر آن حاكم گردند مي
. نظر صـورت گيـرد   پيوسته تبادل، ريزان ميان رهبران سياسي و برنامه

آن ادامه  توجه به  تواند از فرايند سياسي جدا افتد و بي ريزي نمي برنامه
امـه را تهيـه   چـه كارشناسـاني كـه برن    -در صورتي كه كاركنان . يابد
بـراي اجـراي آن    -نمايند  كنند و چه كارمنداني كه آن را اجرا مي مي

برنامه را با شكسـت  ، مشتاق نباشند و يا ورزيدگي كافي نداشته باشند
 ؛)6(»كنند مواجه مي

براساس يك الگو و رويكرد فرهنگي كالني شكل گيرد و در مـورد آن  . 15
نظـر وجـود داشـته     سان اتفـاق ميان مسئوالن و كارشنا، الگو و رويكرد

ريزي و  انگاره نظري حاكم بر سطوح عالي برنامه، باشد؛ به عبارت ديگر
زيرا وجـود شـكاف نظـري در اكثـر      ؛سطوح كارشناسي متفاوت نباشد

ريـزي و سـطوح    ابعاد محورهـاي انگـاره نظـري سـطوح عـالي برنامـه      
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ياني م، عدم تفاهم ميان سطوح عالي، كارشناسي موجب ابهام مفهومي
ريختگـي در حـوزه    و اجرايي و در نتيجه ظاهر شدن گسست و درهـم 

گـذاران اهـداف و    شـود و از سـوي سياسـت    ريزي فرهنگـي مـي   برنامه
شود كه براي سطوح كارشناسي از ابهام نظـري   راهبردهايي تعيين مي

هايي از سوي كارشناسان ارائـه   ها و برنامه متقابالً طرح. برخوردار است
  .)7(گذاران مبهم و مشكوك است نگاه سياست شود كه از مي
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ي فصل چهارمها نوشت پي
 

  . 97-105صص سايمون، و ماندي،  ، كريستوفرگوردن. 1
  . 12همان، ص . 2
  . همانمسعود، چلبي، . 3
مركز انتشارات كميسـون  : و ديگران، تهران ييغبراهادي گزارش جهاني فرهنگ، ترجمه . 4

  . 529، ص 1379ملي يونسكو در ايران، چاپ اول، 
  . 528همان، ص . 5
  . 57تمهيدات نظري و مقدمات عملي، پيشين، ص  مراحل اساسي،  ؛ريزي فرهنگي برنامه. 6
   .76پيشين، ص احمد، زاده،  رجب. 7
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  مقدمه
اسـت آن را  الزم ريزي فرهنگي در ايران ابتـدا   براي بررسي وضعيت برنامه

ريـزي فرهنگـي در ايـران را     هبرنامـ . هاي مشخص زماني تقسيم كنيم به دوره
، عنـوان مثـال   به. توان براساس معيارهاي مختلف به چند دوره تقسيم كرد مي
. بندي را انجام داد اين تقسيم، توان براساس معيارهاي درون حوزه فرهنگ مي

بندي بيشتر بر مبناي تدوين و تصويب قوانين مربوط به حوزه  در اينجا تقسيم
هـا و نهادهـاي    صالح و يا تأسيس سـازمان  اجع ذيفرهنگ توسط نهادها و مر

زمان آغاز هر دوره با زمان تصويب يك قـانون و يـا   . گيرد فرهنگي صورت مي
تـوان   بندي ديگري نيز مي تقسيم. تأسيس يك سازمان فرهنگي منطبق است

ريزي فرهنگي بر مبنـاي موضـوعات خـارج از درون حـوزه      هاي برنامه از دوره
، در اينجا تحـوالت و جريانـات اصـلي سياسـي و اقتصـادي     . فرهنگ ارائه داد

هاي سياسـي يـا    هاي فرهنگي بر دوره گيرد و دوره بندي قرار مي معيار تقسيم
بنـدي رايـج    بنـدي اصـوالً تقسـيم    اين نوع تقسـيم . شود اقتصادي منطبق مي

ريـزي و سياسـت فرهنگـي در     كه در مورد برنامه يمحققان. شود محسوب مي
ريـزي فرهنگـي در ايـران معاصـر را      معمـوالً برنامـه  ، انـد  داشته ايران فعاليت
، مشـروطه ، مـثالً دوره قاجاريـه  . انـد  هاي سياسي تقسـيم كـرده   براساس دوره

تصـويب  ( 1285-1304جمهوري اسالمي و يـا دوره  ، پهلوي دوم، پهلوي اول
-1357، )سقوط پهلـوي اول ( 1304-1320، )قانون مشروطه تا سقوط قاجار

تـاكنون   1357، )روزي انقالب اسالمي و سرنگوني رژيم پهلوي دومپي( 1320
  . گيرند ها قرار مي بندي تر كه درون اين تقسيم هاي جزئي بندي و يا تقسيم
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ريزي فرهنگي در ايران معاصـر   هاي برنامه بندي ديگري نيز از دوره تقسيم
 ؛شـود  بنـدي فـوق محسـوب مـي     گيرد كه تلفيقي از هر دو تقسيم صورت مي

مبنـاي  ، يعني هم معيارهـاي حـوزه فرهنـگ و هـم معيارهـاي خـارج از آن      
بنـدي   توان از تقسـيم  در اينجا مي، عنوان نمونه به. گيرند بندي قرار مي تقسيم

ريزي فرهنگي در ايـران را بـه چهـار دوره تقسـيم      وي برنامه. حسيني نام برد
  . كرده است

كـه  ) 1327-1347السـ (ريـزي در كشـور    هاي برنامه از شروع فعاليت. 1
  بخش فرهنگ در آن جايگاه مستقل و مشخصي نداشت؛

بخش فرهنگ هويت مستقل و ، كه در اين فاصله 1347-1356از سال . 2
اعتبـار جـاري و عمرانـي از    ، طور مـنظم  ساله به مشخصي يافت و همه

  بودجه عمومي دولت بدان اختصاص يافت؛
ي اسالمي فاقد سياست و كه در آن جمهور 1368از انقالب اسالمي تا . 3

هـاي فرهنگـي بيشـتر براسـاس      برنامه فرهنگي مدون بـود و فعاليـت  
اصول قانون اساسـي و تلقـي مـديران ارشـد     ، هاي امام خميني ديدگاه
هـايي ماننـد    حـوزه ، در خـالل ايـن دوره  . يافتنـد  مشروعيت مي، نظام

موسيقي و تئاتر در ركـود بودنـد و رونـق تعـداد محـدودي از      ، سينما
و ، هاي فرهنگي همچون كتاب و مطبوعات بيشـتر خودانگيختـه   وزهح

ناشي از شـرايط خـاص آن زمـان بـود و دولـت نقـش مـؤثري در آن        
  نداشت؛

يافتـه در حـوزه    تا به امـروز كـه دولـت نقشـي سـازمان      1368از سال . 4
 1368فرهنگ بر عهده گرفته و در خالل چند برنامه توسـعه از سـال   

  .)1(راي اهداف كيفي و كمي شده استبخش فرهنگ دا، به بعد

ريـزي   هـاي برنامـه    دوره، بنـدي كلـي   در اين تحقيق پس از يـك تقسـيم  
بـر   و همچنين فرهنگي در ايران معاصر براساس معيار خارج از حوزه فرهنگ

  . مبناي معيارهاي درون حوزه فرهنگ صورت خواهد گرفت
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  1انقالب اسالمي ازگذاري فرهنگي در ايران قبل  سياستريزي و  برنامه
به مفهومي كه قبالً گفته  - گذاري فرهنگي در ايران ريزي و سياست برنامه

در ايـن سـال   . گردد برمي 1347چندان سابقه طوالني ندارد و به سال  - شد
تـدوين و تصـويب ايـن    . دشاولين متن سياست فرهنگي ايران تدوين و تهيه 

 1347و هنـر در سـال   سياست به اين صورت بود كه شوراي عـالي فرهنـگ   
كـه پـس از    كـرد مبادرت به تهيه متني در خصوص سياست فرهنگي كشـور  

بــه تصــويب ، نظــران در ســال بعــد بحــث و گفتگــوي كارشناســان و صــاحب
هـاي فرهنگـي    گيري در تمام عرصـه  محمدرضا پهلوي رسيد و مالك تصميم

  . شد
 متن سياست فرهنگي ايران داراي يـك مقدمـه و هفـت فصـل بـود و در     

هـاي   ضـرورت . به اهميت تدوين آن اشاره شـده بـود  ، بخشي از مقدمه و متن
  :بدين قرار بود، نويني كه در متن سياست فرهنگي مورد توجه قرار گرفت

اكنون جامعه ما به ، هاي اخير با تحوالت عظيم اجتماعي و اقتصادي سال«
ايرانيـاني  فرهنگي نيازمند است كه بر مبناي فرهنگ ملي استوار باشد و براي 

  . »به كار آيد، كه از اين پس در يك جامعه صنعتي زندگي خواهند كرد
در ادامه سياست فرهنگي بر ايـن مهـم پافشـاري شـده اسـت كـه بـراي        

اي جامع و دقيق در پيروي  اجراي برنامه، پاسخگويي به نيازهاي جامعه ايراني
ي فرهنگي سياست كل، در اين متن. كند از يك سياست كلي ضرورت پيدا مي

  :بدين صورت تعريف شده بود

                                                           
بـه  » ريزي فرهنگـي در ايـران   برنامه«بر مبناي طرح تحقيقاتي  بيشترمطالب اين بخش . 1

جـام رسـيده   سفارش دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي توسط دكتر محمدعلي اكبـري بـه ان  
» 1320-1357، ريــزي فرهنگــي در ايــران تجربيــاتي از برنامــه«اســت و همچنــين مقالــه 

 . استشده ، تدوين )33مندرج در فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره (مستخرج از همان طرح 
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ــئوليت  « ــه مس ــدابيري ك ــه اصــول و ت ــونگي   مجموع ــت و چگ ــاي دول ه
امور فرهنگي و در جهت نيـل   هاي غير دولتي را در هاي آن و سازمان فعاليت

  . »كند به اهداف خاص تعيين مي
اي براي سياست فرهنگي كشور تعيين شـد   اصول چهارگانه، بر اين اساس

  :دند ازكه عبارت بو
  فرهنگ براي همه؛. 1
  توجه به ميراث فرهنگي؛. 2
  فراهم آوردن بيشترين امكانات براي ابداع و نوآوري فكري و هنري؛. 3
هـاي   شناساندن فرهنگ ايران به جهانيان و آگاهي از مظـاهر فرهنـگ  . 4

  . ديگر
در مـتن سياسـت   ، در كنار اصول چهارگانـه يـا اهـداف كـل    ، بر اين عالوه
عنوان مباني سياست فرهنگي ياد شده اسـت   ز هشت اصل ديگر بها، فرهنگي

  :كه عبارتند از
بايد بـا  ، هاي فرهنگي كه براساس اين سياست تنظيم خواهد شد برنامه. 1

  هاي اقتصادي و اجتماعي كشور هماهنگ باشند؛ برنامه
هاي فرهنگـي   هاي آموزشي و علمي كشور با سياست همگامي سياست. 2

  ضروري است؛
هـاي اجتمـاعي ماننـد     هاي فرهنگي بايد خصوصـيات محـيط   در برنامه. 3

 كارخانه و شهر در نظر گرفته شود؛، روستا، خانواده
اصـول و آداب زنـدگي جمعـي توجـه خـاص شـود و       ، به شيوه سلوك. 4

كـه متناسـب بـا     راه و رسـم زنـدگي آنچنـان   ، ازطريق اشاعه فرهنـگ 
  آموخته شود؛، مقتضيات زمان ما باشد

ير عوامل در رشد شخصيت افراد جامعه به منظور بـه وجـود آمـدن    تأث. 5
  مورد توجه خاص قرار گيرد؛، شخصيت اساسي مطلوب
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هاي خصوصي و مشـاركت   گذاري در اجراي سياست فرهنگي به سرمايه. 6
  ها و مؤسسات غير انتفاعي اهميت خاص داده شود؛ و همكاري انجمن

ت فرهنگي در يك مرحله كوشش مستمر به منظور تحقق اصول سياس. 7
، اي براي طرح چنين برنامـه . ريزي فرهنگي است نيازمند برنامه، زماني

سپس در طول ، شودنخست بايد اهداف كوتاه مدت و بلندمدت تعيين 
تـرين وجـه بـا احتياجـات      امكانات مادي و انسـاني بـه منطقـي   ، زمان

  . فرهنگي تطبيق داده شود
شه عمومي عمليات اجرايي دولـت  براساس سياست فرهنگي مدوني كه نق

سـاماندهي جديـد در عرصـه فرهنـگ صـورت پـذيرفت و       ، كـرد  را معلوم مي
، از ايـن زمـان بـه بعـد    . ريزي فرهنگي به صورت پيوسته تحقـق يافـت   برنامه
ذيـل اهـداف و مبـاني سياسـت     ، هـاي فرهنگـي   هاي ساالنه وزارتخانـه  برنامه

نيز در حوزه فرهنـگ تجديـد   فرهنگي سامان يافت و تشكيالت اجرايي دولت 
و ، هـاي فرهنـگ و هنـر    طرح تشكيالت اجرايـي وزارتخانـه  . سازمان پيدا كرد

هـاي   با عنايـت بـه مأموريـت   ، هاي مورد اشاره اطالعات و جهانگردي در سال
هاي سازماني  مورد بازنگري قرار گرفت و در راستاي پيشبرد مسئوليت، جديد

در زمينـه طراحـي   ، به عـالوه . شد نوسازي -در چارچوب سياست فرهنگي  -
مـالك قـرار   ، ربط نيز سياست فرهنگـي مصـوب   هاي ذي هاي وزارتخانه برنامه

  . گرفت و در نظام تخصيص بودجه مورد توجه واقع شد
، دهد تا زمـان پيـروزي انقـالب اسـالمي     هاي انجام شده نشان مي بررسي

ـ  برنامه آداب و : گانـه  ههاي فرهنگي به ترتيب خاصي بين موضوعات فرهنگي ن
روابـط  ، ها رسانه، جهانگردي و ايرانگردي، امور ديني و مذهبي، آموزش، رسوم

، ميراث فرهنگي و هنر توزيع شدند و بيشترين تصميمات، زبان ملي، فرهنگي
موضـوع رسـانه بـا    ، حول موضوع روابط فرهنگي صورت پذيرفته و پس از آن

كمتـرين مقـدار   ، وي ديگـر از سـ . درصد در مرتبـه دوم قـرار دارد   23حدود 
امور ديني و مذهبي و جهـانگردي و  ، گيري حول موضوعات زبان ملي تصميم
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درصد صورت پذيرفته  6/3درصد و  4هايي به ترتيب معادل  ايرانگردي با رقم
درصـد و ميـراث فرهنگـي     2/5همچنين آداب و رسوم اجتماعي تنهـا  . است

  . دهد رهنگي را تشكيل ميهاي ف درصد از مجموع برنامه 3/16رقمي حدود 
در پي ، هاي فرهنگي در اين دوره دهد برنامه مطالعات انجام شده نشان مي

  :تحقق اهداف مشخص زير بودند كه عبارتند از
  المللي؛ توسعه و تحكيم روابط فرهنگي با ساير دول و مؤسسات بين. 1
تعيين ضوابط و مقررات حقوقي و حـدود و نحـوه فعاليـت اشـخاص و     . 2

 ادها؛نه
 نگهداري و احياء مواريث هنري و فرهنگي؛. 3
 هاي فرهنگي و هنري؛ ايجاد تسهيالت و امكانات براي آفرينش. 4
 تأسيس و توسعه وسايل ارتباط جمعي؛. 5
 هاي مختلف هنري و فرهنگي؛ گسترش امر آموزش در حوزه. 6
 توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي؛. 7
 . مراكز فرهنگي و هنريايجاد يا توسعه نهادها و . 8

هاي فوق در راستاي چهـار ارزش   برنامه، به عقيده دكتر محمدعلي اكبري
  :بنيادين زير سامان يافته بودند

  حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر باستان؛ )الف
سـازي فرهنگـي مطـابق     انـبا هـدف يكسـ  (گ ـي شدن فرهنـهمگان )ب

  ؛)الگوي ملي
  ؛ )نيزاسيون فرهنگي و هنريمدر(گسترش فرهنگ و هنر مدرن غربي  )ج
  شناساندن فرهنگ و هنر باستاني ايران به جهانيان؛ )د

اي نام برد كه بنيادهـاي   توان از مباني چهارگانه همچنين در اين دوره مي
  :تصميمات و اقدامات فرهنگي دولت را تشكيل داده و به قرار زير بودند

وزيـع كننـدگان و   ت، تنسيق حقوق و تكاليف متقابل توليدكننـدگان  )الف
  مصرف كنندگان فرهنگي؛
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 هاي فرهنگي و هنري؛ سازي فعاليت نهادينه )ب
 ايجاد تمركز و انسجام سازماني در عرصه تصدي دولت؛ )ج
 . پذير كردن حوزه تصميمات و اقدامات فرهنگي برنامه )د

ريزي فرهنگـي   نقاط مثبت و منفي برنامه، با توجه به تحقيقات انجام شده
تـوان بـه    را مـي ) 1347-1357از سال (ي قبل از انقالب اسالمي ها طي سال

  . دكرصورت زير خالصه 

  ريزي فرهنگي در ايران قبل از انقالب اسالمي نقاط ضعف برنامه
  گيري وجود مراكز موازي تصميم. 1

مراكـز رسـمي و   (، گيري مـوازي  وجود مراكز تصميم، در دوره پهلوي دوم
همسر شاه ، سيار مؤثر مانند شخص شاهقانوني و مراكز غيررسمي اما ب

ريـزي   عمالً فرايند عقالني برنامه) و درباريان و محافل حكومتي با نفوذ
  . را دچار اختالل كرده بودند

  توسعه فرهنگي غير مشاركتي. 2
ريزي فرهنگـي در ايـن دوره بـه صـورتي آمرانـه و از بـاال صـورت         برنامه 

ي در سطح نخبگان فرهنگي و گونه مشاركتي را حت پذيرفته بود و هيچ
از سوي ديگر . نظران و كارشناسان جلب نكرده بود  گروه وسيع صاحب

تري را نيز مطـرح سـاخت و آن عبـارت اسـت از      توان موضوع كلي مي
اينكه بر حوزه تقاضاهاي اجتماعي ناظر نبوده و اين تقاضاها بـه هـيچ   

بازتاب دهد و  ريزي توانست خود را به داخل سيستم برنامه ترتيبي نمي
  . گيري تأثير گذارد بر روند تصميم

  هاي توسعه هاي فرهنگي نسبت به برنامه تبعي بودن برنامه. 3
هاي فرهنگي به خصوص سه برنامه عمرانـي سـوم تـا پـنجم از      برنامه

هاي كالن توسعه برخوردار بود؛ به عبارت  ويژگي تبعي نسبت به برنامه
تي را از حـوزه فرهنـگ داشـت و    الگوي توسعه اقتصادي توقعـا ، ديگر
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هاي فرهنگي دقيقاً در راستاي تأمين اين توقعات طراحي شـده   برنامه
طـرز نگـرش بـه فرهنـگ     ، در اين دوره با توجه به الگوي نوسازي. بود

فرهنگ بايد خود را بـا اقتصـاد هماهنـگ    ، به عبارت ديگر. ابزاري بود
 . عكسركند و نه ب

  يضعف ساختار نظارت و ارزياب. 4
هـاي برنامـه و تصـحيح     اين امر باعث شد تا امكـان بازيـابي نارسـايي    

هـاي نظـارت و    خطاها كاهش يابـد؛ بـه عـالوه قـرار داشـتن دسـتگاه      
عمالً آن را تحت تأثير مالحظات ، ارزشيابي در داخل مجموعه اجرايي

برده  داده و كارآمدي نتايج را تاحدودي زير سؤال  مديران اجرايي قرار 
 . بود

  تقدم نهادسازي بر نهادينه سازي عرصه حمايت دولت .5
هاي فرهنگي و هنري دولت خود را  كه با گسترش حوزه فعاليت ازآنجايي 

هـاي   ناگزير به تناسـب گسـترش حـوزه   ، پنداشت هاي جديد مي متعهد حوزه
كـرد و بـدين    دستگاه دولت نيز گسترش بيشتري پيدا مـي ، فرهنگي و هنري

هـاي فرهنگـي    ميزان پرسنل و ابعـاد تشـكيالتي سـازمان   روز بر  روزبه، ترتيب
عمالً ، اين امر هنگامي كه با مالحظات ديگري همراه بود. شد  دولت افزوده مي

آورد كه بـه جـاي يـاري رسـاندن بـه       دستگاه عريض و طويلي را به وجود مي
آورد و مـانع   سدي بر سر راه توسعه طبيعي آن به وجـود مـي  ، فرهنگ و هنر

 . شد رهنگ ميپيشرفت ف

  گذاري فرهنگي در ايران بعد از انقالب اسالمي ريزي و سياست برنامه
تحـت عنـوان   ، فرهنگي ايـران پـس از انقـالب اسـالمي      ريزي اولين برنامه

تهيـه و در   1371در سال » اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران«
ياسـت  س. به تصويب شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي رسـيد      20/5/71تاريخ 

اهـداف   و مقدمـه ، گفتـار  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران شـامل يـك پـيش   
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اصول سياسـت  ) ج، اهداف سياست فرهنگي) ب، اهداف فرهنگي) الف :شامل
هـاي اجرايـي و    سياسـت ، هاي كلي ها و سياست اولويت ؛منبهات) د، فرهنگي

  . شود  اجرا و هماهنگي مي، مراكز نظارت
  :ه قلم احمد مسجدجامعي آمده استگفتار سياست مذكور ب در پيش

نظر مسـئوالن و متصـديان    نوعي توافق رسمي و اتفاق، سياست فرهنگي«
هـاي الزم و   تـرين اصـول و اولويـت    تعيـين و تـدوين مهـم   ، امور در تشخيص

باشد و راهنما و دسـتورالعملي بـراي مـديران     ضروري در فعاليت فرهنگي مي
  . »فرهنگي خواهد بود
مفهـوم سياسـت   ، ريزي فرهنگي ن اهميت فرهنگ و برنامهدر مقدمه با بيا

فرهنگي بيشتر تشريح شده و سپس چند نكته ضروري در خصوص سياسـت  
  :ازجمله اين نكات. فرهنگي كشور آورده شده است

  سياست انقالب اسالمي است؛، سياست فرهنگي -الف
ــان     -ب ــذ از جه ــالمي متخ ــوري اس ــي جمه ــت فرهنگ ــي و  سياس بين

  اسالمي است؛شناسي  انسان
بـر سياسـت   ) ره(ها و فتاواي حضرت امام خميني  ها و ديدگاه انديشه -ج

  فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايران حاكم است؛
  
فرهنـگ اسـالمي و     عنـوان مظهـري ديگـر از بيـنش     قانون اساسي بـه  -د

بخش  بخش و استحكام الهام، هاي امام و رهبر اي از افكار و انديشه جلوه
  . ي استسياست فرهنگ

مجموع اهدافي كه در سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قيد شـده  
اهـداف فرهنگـي جمهـوري    : باشد كه در سه بخش هدف مي 31شامل ، است

  . آورده شده است، اسالمي؛ اهداف سياست فرهنگي؛ اصول سياست فرهنگي
ــران « شــامل شــش هــدف در » اهــداف فرهنگــي جمهــوري اســالمي اي
انساني و گسترش پيام و فرهنـگ   -تعالي فرهنگ اسالمي  رشد و: هاي زمينه
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به كمال رساندن قـواي خالقـه و   ، استقالل فرهنگي، انقالب اسالمي در جهان
تحقـق كامـل انقـالب    ، آراسته شدن به فضايل اخالقـي ، شايسته وجود آدمي

درك مقتضــيات و تحــوالت زمــان و نقــد و تنقــيح دســتاوردهاي  ، فرهنگــي
هـاي   و استفاده از نتايج قابل انطباق بـا اصـول و ارزش   فرهنگي جوامع بشري

  . باشد اسالمي مي
اين اهداف بـه  . شود نيز پنج هدف را شامل مي» اهداف سياست فرهنگي«

  :صورت بسيار خالصه شده عبارتند از
الرعايـه در حركـت    هـاي الزم  تعيين و تدوين اصـول راهنمـا و اولويـت   . 1

، ها و واقعيـات  ظرفيت، ها و اعتقادات  ن با توجه به آرما، فرهنگي كشور
  و تجربيات داخل و خارج از كشور؛

هاي مختلـف و بسـيج    ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در ميان دستگاه. 2
 امكانات در جهت پاسخگويي به نيازها؛

ترويج فرهنگ ، هاي معنوي و فرهنگ اسالمي ها و ارزش تأكيد بر آرمان. 3
 بسيج و تقويت روحيه ايثار؛

هـا و   تهيه و تدارك ملزومات در جهت همسويي و عدم مغـايرت طـرح  . 4
اجتمـاعي و غيرفرهنگـي بـا سياسـت فرهنگـي      ، هاي اقتصـادي  برنامه
 كشور؛

نظارت و ارزيـابي فرهنگـي در عـين    ، ريزي تسهيل و تقويت امور برنامه. 5
هاي فرهنگي مردمـي و مبادلـه    تنوع و آزادي فعاليت، حمايت از تعدد

 . هاي دولتي و غير دولتي يان بخشفرهنگي م
، نيز طبق تأكيـد انجـام شـده در مـتن اصـول     » اصول سياست فرهنگي«

هـاي فرهنگـي و    ريزان و كارگزاران فعاليت برنامه، مديران، راهنماي مسئوالن
اين اصول شامل موارد بسيار متعددي هستند كه در . باشد اصل مي 25شامل 

  :شود ميزير تنها به برخي از آنها اشاره 
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، هاي مختلف بازشناسي و ارزيابي مواريث و سنن تاريخي و ملي در عرصه
ارتبـاط فعـال بـا    ، شناخت جامع فرهنگ و مدنيت اسالم و ايران و معرفي آن

هـاي   هاي بشري و اسـتفاده از تجربـه   شناخت فرهنگ و تجربه، ساير كشورها
در جهـت   تالش مستمر، تحكيم وحدت ملي و ديني، علمي و فرهنگي جهان

، اهتمام و تقويـت زبـان و ادبيـات فارسـي    ، رشد علمي فرهنگي و فني جامعه
پاسـداري از آزادي و  ، هـا  هاي الزم بـراي شـكوفايي خالقيـت    گسترش زمينه

، امنيت انسان و فراهم سـاختن شـرايط و امكانـات تحقيـق و اسـتفاده از آن     
وحيه قيام به قسط ترويج ر، مقابله با خرافات و موهومات، تقويت تفكر و تعقل
، توجـه بـه فرهنـگ و هنـر روسـتا     ، ارزش دادن بـه كـار  ، و عدالت اجتمـاعي 

  ....توسعه و اعتالي تبليغات فرهنگي و، گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري
بند آورده شـده   26منبهات سياست فرهنگي در ، پس از ذكر اصول مزبور

اعتنـايي بـه    بـي ، دنياتلقي نادرست از زهد و ترك «: اين منبهات شامل. است
مخفي شدن فساد عقيـده و  ، تصوير مغاير بودن شريعت اسالمي، نظم عمومي

آميـز در حـوزه مشـكالت     زده و خشـونت  هاي شتاب حل گرايش به راه، اخالق
نهـي از  ، مدون نبودن فلسفه سياسي و نظريه مـديريت در جامعـه  ، اجتماعي

، رواج برخي از خرافـات ، تملق، نفاق، رياكاري، منكر با توسل به منكرات ديگر
عدم بازخواست از كساني كـه قـوانين را بنـا بـر رأي     ، فريبي زدگي و عوام عوام
  . ». . . كنند و تفسير و اجرا مي، خود

برخـي  . بند ذكر شده است 48هاي كلي در  ها و سياست اولويت، در ادامه
  :ها عبارتند از از اين اولويت

  وانان و جوانان در داخل كشور؛نوج، اولويت دادن به كودكان. 1
 و ايرانيان خارج از كشور؛، اولويت دادن به كشورها و مجامع اسالمي. 2
و ، هاي فرهنگـي و هنـري   اهتمام بيشتر به كشف استعدادها و خالقيت. 3

 آموزش و تربيت نيروي انساني؛
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هـاي فرهنگـي و هنـري     هاي معنوي و مادي از مراكز و فعاليت حمايت. 4
هـا و   تماعي از باب فرهنگ و هنر و تشويق آنان به آفـرينش تأمين اج

 ابداعات فرهنگي و هنري؛
با توجه به مكانت واالي زن ، اولويت دادن به مقام زنان در سطح كشور. 5

هـاي   و برنامـه ، و نقش اساسي زن مسلمان در تحكيم مبـاني خـانواده  
 علمي و هنري؛، فرهنگي، اجتماعي

گيري مطلوب و متعادل فرهنگي و  جهت بهره هاي مناسب ايجاد زمينه. 6
 هنري از اوقات فراغت و تفريح؛

 مراكز فرهنگي با لحاظ نمودن رشد جمعيت كشور؛  افزايش ظرفيت. 7
هـاي معنـوي    و هدايت انگيـزه ، گذاري و مشاركت مردم تشويق سرمايه. 8

آنان در جهت تأمين نيازهاي بخش فرهنگ و هنر و ايجـاد تسـهيالت   
 گذاران؛ همچنين تضمين حقوق سرمايه، اين زمينهالزم در 

كمك به تأمين مواد اوليـه و تقويـت صـنايع توليـد مـواد و ملزومـات       . 9
 فرهنگي و هنري؛

ــازار. 10 تــرويج محصــوالت فرهنگــي و هنــري و اصــالح  ، ســازماندهي ب
 . . . . هاي توزيع و شبكه

ورده مشـي فرهنگـي آ   هاي كلي در زيرمجموعـه خـط   هاي سياست اولويت
زيـارت و  ، تاريخ انقالب اسالمي و دفـاع مقـدس  ، دانشگاه، امكانات. شده است
و روابط خارجي ساير موضوعاتي هسـتند كـه در ايـن زيرمجموعـه     ، سياحت

  . اند جاي گرفته
آخـرين موضـوعي   ، اجـرا و همـاهنگي  ، ها و مراكز نظـارت  موضوع سازمان

. اشاره شده اسـت  است كه در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي بدان
از اصــول سياســت فرهنگــي در زيرمجموعــه موضــوع مــذكور   49در اصــل 

  :خوانيم مي
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مسئوليت نظارت و ايجاد هماهنگي الزم در اجراي سياست فرهنگي بـر  «
عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است كه تحت رياست رئيس جمهور انجام 

  . »گيرد مي
ياست فرهنگـي بـه قـرار زيـر     هاي مجري س نهادها و سازمان، 50در اصل 

  :اند دهشمشخص 
فرهنـگ و  ، آمـوزش و پـرورش  ، هاي فرهنگ و ارشاد اسـالمي  وزارتخانه«

هـاي   سازمان، وزارت خارجه، درمان و آموزش پزشكي  بهداشت، آموزش عالي
طورخـاص مجريـان سياسـت فرهنگـي نظـام       بـه ، صدا و سيما و تربيت بدني

  . »باشند مي جمهوري اسالمي 

  ريزي فرهنگي در ايران پس از انقالب اسالمي گذاري و برنامه عف سياستنقاط ض
هاي  ديدگاه، گذاري در ايران بعد از انقالب اسالمي در مورد ضعف سياست

وجـود چيـزي كـه     در خصـوص  برخي از محققان حتـي . متفاوتي وجود دارد
ـ  دهكـر ترديد ، بتوان آن را دقيقاً برنامه يا سياست فرهنگي اطالق كرد بـه  . دان

درواقع جز اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي كه مصوب «، عقيده آنان
هيچ متن و سـند ديگـري   ، شوراي عالي انقالب فرهنگي در دهه شصت است

در . شـود  يافـت نمـي  ، هـاي فرهنگـي بيايـد    كه به كار وضع و تدوين سياست
نگ آمـده  اي در باب فره ساله دولت نيز عبارات پراكنده هاي توسعه پنج برنامه

، رو ازايـن  .)2(»توان آنها را دقيقاً سياست فرهنگـي قلمـداد كـرد    است كه نمي
هاي فرهنگي پس از انقالب اسالمي و يافتن نقاط مثبت و  براي بررسي برنامه

بر بررسـي متـون رسـمي و غيـر رسـمي بـه تـدبيرهاي         بايد عالوه، منفي آن
  . دكرفرهنگي اتخاذ شده از سوي دولتمردان نيز مراجعه 

گذاري فرهنگي در ايران پس از انقالب را  اگر بخواهيم نقاط ضعف سياست
بنـدي   جمـع » اصول سياست فرهنگـي جمهـوري اسـالمي   «با عطف توجه به 

  :توان به موارد زير اشاره نمود مي، نماييم
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محـور  ، هـا تقريبـاً دولتـي هسـتند؛ بـدين معنـا كـه دولـت         اين برنامه. 1
در سياسـت فرهنگـي پـس از    ، بارت ديگربه ع. ريزي و اجراست برنامه
حمايت دولت كامالً پذيرفته شـده اسـت و تـدوين كننـدگان     ، انقالب

هـاي فرهنگـي    اصول سياست فرهنگي نگاه دولتي بـه تمـامي عرصـه   
دولتي ، هاي فرهنگي بنابراين بخش وسيعي از فعاليت. اند كشور داشته

 .)3(اسـت  است و فعاليت بخش خصوصي نيز به شدت وابسته به دولت
سياسـت فرهنگـي جمهـوري     50و  49خوبي در اصول  اين موضوع به

اي اسـت   اسالمي مشهود است و روح حاكم بر ساير اصول نيز به گونـه 
، هاي چهارگانـه توسـعه   در برنامه. نمايد كه حمايت دولت را بازتاب مي

ــه ــدريج جايگــاه  خوشــبختانه ب ــهت ــه  مداخل ــه جايگــاه گرايان دولــت ب
، يير يافته است؛ به خصوص در برنامـه چهـارم توسـعه   تغ» گري تولي«

قـانون   104در مـاده  ، عنـوان مثـال   به. اين موضوع كامالً نمايان است
  :مذكور آمده است

، افـزايش اشـتغال  ، دولت مكلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ«
توزيـع  ، خلق منابع جديـد ، پذيري رقابت، بهبود كيفيت كاال و خدمات

ايجاد بستر مناسب بـراي ورود  ، ت و خدمات فرهنگيعادالنه محصوال
به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضـه  

  . هاي زير را به عمل آورد اقدام، محصوالت فرهنگي
اصالح قوانين و مقـررات بـراي رفـع موانـع انحصـاري و تقويـت        )الف

، كت مـردم هاي گسـترش مشـار   سازي زمينه پذيري و فراهم رقابت
  اي در امور فرهنگي و هنري؛ صنفي و حرفه، نهادهاي غيردولتي

، هاي غير دولتي ضمانت اقدامات قانوني الزم براي تأسيس صندوق )ب
توزيـع و صـادرات كاالهـا و خـدمات     ، به منظور حمايـت از توليـد  

مطبوعـاتي و  ، هـاي سـينمايي   فرهنگي و هنـري از قبيـل فعاليـت   
  المللي؛ ي و بيندر سطح مل. . . ورزشي و
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هـاي مـورد نظـر در     احصاء و ارتقاء بخش فرهنگ براساس شاخص )ج
اقتصاد ملي و منظور نمودن رشد متناسب ساالنه در لوايح بودجـه  
براي دستيابي به استانداردهاي ملي كه در سال اول برنامه چهارم 

  رسد؛ به تصويب دولت مي
مختلـف كشـور از    منـدي نقـاط   تصويب و ابالغ استانداردهاي بهره )د

و توزيـع و تـأمين   ، ورزشي و گردشگري، هنري، فضاهاي فرهنگي
  ربط؛ هاي ذي اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه

توســعه ســاختارها و زيربناهــاي الزم بــراي رشــد توليــد و توزيــع  )  ه
ورزشـي توسـط بخـش خصوصـي و     ، هنـري ، محصوالت فرهنگـي 

  تعاوني؛
آالت و تجهيزات  ماشين، رود مواد اوليهتمهيد تسهيالت ويژه براي و )و

جهـت نيـل بـه بهبـود كيفيـت      ، مورد نياز صنايع بخـش فرهنـگ  
ــي   ــوالت فرهنگ ــدور محص ــدات و ص ــي در  ، تولي ــري و ورزش هن

  هاي جهاني؛ مقياس
ــا اولويــت كودكــان  ســاماندهي نظــام يارانــه )ز ، اي بخــش فرهنــگ ب

ت يارانـه از  آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخـ  دانش
براي كليه اقشار جامعه و خريد محصوالت ، توليد به سمت مصرف

  فرهنگي؛
داراني كه قصـد ايجـاد    حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه )ح

  را دارند؛. . . موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه و
هــاي الزم از اشــخاص حقيقــي و حقــوقي كــه در  انجــام حمايــت )ط

عالي انقـالب فرهنگـي در توسـعه     ات مصوب شورايچارچوب مقرر
هـاي   هنـري و مطبوعـاتي در محـيط   ، فضاهاي مجـازي فرهنگـي  

  كنند؛ اي و اينترنتي فعاليت مي رايانه
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، اجتمـاعي ، هـاي جمعيتـي   اتخاذ ترتيبي كه متناسب بـا ويژگـي   )ك
مندي تا با همكاري بخش خصوصي و  بهره  فرهنگي باشد و حداقل

ها و منابع مردمي تا سال آخر برنامـه چهـارم در    شهرداري، تعاوني
ها نسبت به ايجاد فضـاهاي فرهنگـي و    كليه شهرها و مراكز استان

هـاي   سـالن ، تـاالر فرهنـگ و هنـر   ، كتابخانه مركزي: هنري شامل
هـاي   موزه هنرهـاي معاصـر و مراكـز دائمـي نمايشـگاه     ، سينمايي

  .)4(»بيني الزم به عمل آيد فرهنگي هنري پيش
، كه به صراحت در عبارات قانون مذكور نيز آمـده اسـت   گونه نهما

، دولت ديگر مانند سابق در امور فرهنگـي متصـدي اصـلي نيسـت    
هاي فرهنگي و هنـري   بلكه وظيفه بسترسازي و حمايت از فعاليت

هـاي   و همكاري و حمايت از نهادهاي غيردولتي در عرصه فعاليـت 
شـاركت مردمـي در   هـاي م  سـازي زمينـه   فرهنگي را جهت فراهم

البتـه ايـن   . دار اسـت  هاي مختلف فرهنگي و نظـارت عهـده   عرصه
موضوعي است كه در قانون بدان تأكيد شده است و بايد در عمـل  

هـاي فرهنگـي    نيز مورد بررسي قرار گيرد كه آيا دولت در فعاليت
  واقعاً به اين سمت حركت كرده است يا خير؟

بر تعريف بسيار وسـيع   ان مبتنيسياست فرهنگي جمهوري اسالمي اير. 2
رو بسياري از مـواردي را   هاي فرهنگي است؛ ازاين از فرهنگ و فعاليت

. در خود جاي داده اسـت كـه ارتبـاط انـدكي بـا بحـث فرهنـگ دارد       
ــي ــوري اســالمي   كل ــري سياســت فرهنگــي جمه ــاً موجــب ، نگ قطع

هـايي خواهـد    ها و زمينـه  كاري و دخالت دولت در تمام عرصه پراكنده
اين نوع نگـاه كلـي   . بود كه اصوالً نيازي به دخالت در آنها وجود ندارد

ريـزي   حال كه نياز به مراكز پرقـدرتي بـراي برنامـه    درعين، به فرهنگ
  .)5(شود به گسستگي در اين امر و عدم تحقق راهبردها منجر مي، دارد
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مشخص نبودن اولويت موضوعات فرهنگـي و عـدم توضـيح و تشـريح     . 3
يم و اصول مندرج در سياست فرهنگي جمهـوري اسـالمي   برخي مفاه

سـال   15حاضر حدود  درحال. شود ضعف ديگر آن محسوب مي، ايران
ها بايـد برخـي از    در طي اين سال، گذرد از تصويب سياست مذكور مي

گرديـد و حـداقل متممـي بـراي آن      اصول و عبارات آن عملياتي مـي 
ي در هنگـام اجـرا بـراي    اين ضعف عمالً مشكالت زياد. شد نوشته مي

كارشناسان و مجريان فرهنگي پديد آورده است؛ ضمن اينكه تحوالت 
هاي مختلف زنـدگي بشـر و تغييراتـي كـه اكنـون در       سريع در عرصه

كنـد تـا    ايجـاب مـي  ، هاي مختلف فرهنگـي شـاهد آن هسـتيم    حوزه
عبـارات و اصـطالحات آن صـورت     ،اي از اصـول  هايي در پـاره  بازنگري
كـه   درصـورتي . اصول جديـد بـه آن افـزوده و تكميـل گـردد     گرفته و 

ريزان فرهنگي الگوي وحدت در كثرت را بپذيرند و به اجراي آن  برنامه
توانـد بخشـي از ايـن     اصول مربوط به تنوع فرهنگي مي، پايبند باشند

  . شدگي باشد تكميل

  ريزي فرهنگي در ايران ها و تهديدهاي فراروي برنامه چالش
ريـزي   ريزي فرهنگي كشورمان وضعيت فعلـي برنامـه   برنامهنظران  صاحب

  :كه عبارتند از، دانند اساسي مي يها و چالشفرهنگي را داراي مشكالت 
  گذاري فرهنگي در ايران؛ ريزي و سياست وجود مراكز متعدد برنامه. 1

تعريـف وسـيع و كلـي از فرهنـگ و     ، كه قبالً نيز گفته شد گونه همان 
موجـب شـده اسـت مراكـز و     ، هاي فرهنگـي  عاليتوسعت زياد دايره ف

هاي متعددي خود را به نحوي مرتبط با حوزه فرهنگي تعريف  سازمان
هـاي   ها معموالً مقررات و رويـه  بسياري از اين مراكز و سازمان. نمايند

ــا   مكتــوب و غيــر مكتــوبي بــراي خــود دارنــد كــه همــاهنگي الزم ب
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همديگر را خنثي اقدامات  هاي فرهنگي كشور را ندارند و بعضاً سياست
  نمايند؛ مي

هاي فرهنگي دقيقاً مشخص نيست و فاصـله بـين    سلسله مراتب برنامه. 2
هـاي   انـدازها و رسـالت   اصول سياسـت فرهنگـي يعنـي همـان چشـم     

  هاي عملياتي و اجرايي پر نشده باقي مانده است؛ فرهنگي و برنامه
، هاي اقتصـادي  زي در حوزهري ريزي فرهنگي با برنامه عدم ارتباط برنامه. 3

  سياسي و اجتماعي؛
ريـزي   هاي مختلف با برنامه ريزي در حوزه بدين معنا كه ارتباط برنامه 

شود و مسـئولين بـراي هـر     در حوزه فرهنگ معموالً ناديده گرفته مي
  كنند؛ ريزي مي كدام فارغ از ديگري برنامه

انـدازها و   چشـم  در خصـوص  عدم يكپارچگي يا فقدان ديدگاه مشترك. 4
  ها؛ رسالت

هـا را   وجود ديدگاه مشترك مانند چسبي انسـجام و تمركـز فعاليـت    
، هـا  دليل وجـود برداشـت   متأسفانه در حوزه فرهنگ به. كند بيشتر مي

كه ممكن است هـر كـدام در جـاي     -هاي متفاوت  ها و نگرش قضاوت
 هـا و  امكان حصول به اجماع و وفاق درباره آرمـان  - خود صحيح باشد

انـداز   حـال آنكـه نبـود چشـم    . ضعيف و نـاممكن اسـت  ، ها اندازه چشم
هايي كه اتخـاذ   گذاران در سياست جهت نبودن سياست مشترك يا هم

  ؛)6(كند ريزي را با خطر مواجه مي برنامه، كنند مي

ها و استانداردهاي الزم  فقدان نظام دقيق ارزيابي و عدم تعيين شاخص. 5
  . حوزه فرهنگ براي ارزيابي عملكردها در
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  مقدمه
هم يكپارچه و همگـون  . بندي است ماشين طبقه، جهاني شدن به تعبيري

شـكافد و   آورد و هم مي هم گرد مي. نمايد سازد و هم متمايز و تفكيك مي مي
تر و كـم   ايجاد روابط گسترده، باز سازماندهي. آورد سلسله مراتبي نو پديد مي

رنگ كردن و حذف مرزها و قلمروها ويژگي بـارز آن اسـت كـه از طريـق آن     
ني شـدن هـم   جهـا . كنـد  دهي مـي  سازد و دوباره سازمان ها را محو مي تفاوت

 -هـاي عينـي و ديـالكتيكي در سـطوح اقتصـادي       شامل تغييرات و دگرگوني
سياسي و فرهنگـي جوامـع در راسـتاي بـه هـم فشـرده شـدن        ، تكنولوژيكي

آنهاست و هم شامل آگاهي نسبت به اين تغييرات و درك جهـان بـه عنـوان    
امـور  پيامدهاي مختلفي در زمينـه  ، ها اين تغييرات و دگرگوني. يك كل است

سياسـت فرهنگـي كشـورها كـه عمـدتاً       به ويژه. فرهنگي جوامع در پي دارد
شود به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت  ها پيگيري و اجرا مي توسط دولت

  . ها قرار دارد تأثير اين دگرگوني
سياسـي و  ، جهاني شدن بواسطه تغييراتي كه در سطوح مختلف اقتصادي

فرهنگي كشور هم محدويت آفرين است  آورد براي سياست فرهنگي پديد مي
ها در سياستگذاري فرهنگي و تمايل آنها  نقش عمده دولت. و هم فرصت ساز

گسترش و تقويت فرهنگ ملي تحت تأثير جهاني شدن قرار گرفتـه  ، به حفظ
و موجب پيگيري نوعي سياسـت فرهنگـي مبتنـي بـر تنـوع و بـا تأكيـد بـر         

هـاي ملـي در سياسـت     از حساسيت .هاي فروملي و فراملي شده است ويژگي
، توليـد -فرهنگي كشورها در پاره اي موارد كاسـته شـده و كنتـرل فرهنگـي     
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به آرزوي دست نيافتني تبـديل   -توزيع و مصرف كاالها و محصوالت فرهنگي
تعقيب سياست فرهنگـي در قلمـرو ملـي در اغلـب مواردتـوفيقي      . شده است

. الت تجاري به خود گرفتـه اسـت  هاي فرهنگي ح نداشته و بسياري از فعاليت
هـم محتـوا   ، )محـدوده و قلمـرو ملـي   (جهاني شدن هـم زمينـه   ، در مجموع

سياسـت فرهنگـي را بـا    ) دولـت (و هم طراح و مجـريِ  ) عناصر و اصول ملي(
  . ده استكرچالش اساسي و جدي مواجه 

  جهاني شدن
فهـم  يابد كه  رو اهميت مي بيشتر از آن» جهاني شدن«پرداختن به بحث 

توان از تمركـزي تحليلـي    هاي حيات اجتماعي را ديگر نمي درست پيچيدگي
اي  به ويژه در مواردي كـه جامعـه بـه عنـوان واژه     ،استنباط كرد» جامعه«بر 

جهـاني شـدن بـيش از آنكـه آغـاز      . )1(شـود  ملت تلقي مي -مترادف با دولت 
موضوع است  هاي جديد در جهان باشد نشانگر آگاهي به اين فرايندها و كنش

بلكـه  ، منـد  كه امروزه زندگي اجتماعي را نه در قالب يك نظم محدود و مكان
ارزش . )2(بايــد در گســتره زمــان و فضــاي جهــاني شناســايي و بررســي كــرد

، خصوصاً جامعه شناسي و علوم سياسـي ، براي علوم اجتماعي» جهاني شدن«
ايگزين انگـاره  نيز بيشتر به اين دليل است كه انگاره جديـدي بـه تـدريج جـ    

 :كه گيـدنز نيـز معتقـد اسـت    گونه  همان. شود مسلط و اصلي در اين علوم مي
مهمترين بحثي است كه اكنون در علوم اجتماعي ، احتماالً بحث جهاني شدن

چـون داراي تـأثير قـوي در جهـان     ، و همچنين علوم سياسـي مطـرح اسـت   
اگـر در فهـم و   «، به بـاور وي . هاي علوم سياسي و علوم اجتماعي است نظريه

درك يكپارچگي جهاني توفيق نيابيد و بر بحث راجع بـه آن تسـلط نداشـته    
هـاي   توانيد به طور عملي دانشمندي اجتماعي باشـيد كـه پديـده    نمي، باشيد

كند كه اتكاي نابجـاي   از اين رو وي پيشنهاد مي. )3(كند پيچيده را مطالعه مي
جايش ، يك نظام مرزبندي شده به معناي» جامعه«جامعه شناسان به مفهوم 
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اي دهد كه بر تحليل سامان گرفتن زندگي اجتماعي در  را بايد به ديدگاه تازه
تأكيـد  ، مكـاني -يا همان مسـئله فاصـله گيـري زمـاني    ، راستاي زمان و مكان

  . )4(ورزد مي
تـرين   محـوري ، آگاهي نسبت به جهان به عنوان يك كـل ، رسد به نظر مي

اين موضوع حتي از شناسايي دقيق . باشد» ي شدنجهان«موضوع در شناخت 
، هاي جديـد و متفـاوت در زنـدگي اقتصـادي     آنچه كه آنها را به عنوان پديده

و بـه عنـوان جهـاني شـدن قلمـداد       -دانـيم   سياسي و فرهنگي آدميـان مـي  
به تعبير رابرتسون چيزي كه مهم است اين است كـه  . تر است مهم -كنيم مي

بودن حركـت  » براي خود«بودن به سمت » درخود«از چگونه جهان «بدانيم 
تـرين تعـاريف    سبب نيست كه اين آگاهي در كانون مهم بي، از اين رو .)5(كرد

  . شدن قرار دارد ارائه شده از مفهوم جهاني
معتقد است ، شدن پردازان جهاني ترين نظريه يكي از مهم، رونالد رابرتسون

شدن جهـان و هـم تـراكم آگـاهي     مفهوم جهاني شدن هم به درهم فشرده «
بـه نظـر وي فراينـدها و    » . نسبت به جهان به عنـوان يـك كـل داللـت دارد    

بـريم   هايي كه اكنـون مفهـوم جهـاني شـدن را بـراي آن بـه كـار مـي         كنش
اما تمركز بر بحث جهـاني شـدن موضـوع نسـبتاً     ، هاست كه جريان دارد قرن

داند كـه   فرايندي اجتماعي ميجهاني شدن را ، مالكوم واترنر. )6(جديدي است
در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده 

رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيـد و بنـدها آگـاه     از بين مي، است
وي . در مباحث گيدنز نيز جايگاه محـوري دارد » آگاهي«موضوع . )7(شوند مي

داند كه در آن نسـبت بـه مدرنيتـه آگـاهي      نيته ميجهاني شدن را تداوم مدر
توان به عنوان تشـديد روابـط    به عقيده وي جهاني شدن را مي. شود ايجاد مي

هاي مكاني دور از هم  همان روابطي كه موقعيت، اجتماعي جهاني تعريف كرد
دهد كه هر رويداد محلـي تحـت تـأثير رويـدادهاي      را چنان به هم پيوند مي

  . )8(گيرد و برعكس شكل مي، ومترها با آن فاصله دارندديگري كه كيل
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ما را به عنصر اساسي ديگري در مباحث جهـاني  ، تأكيد بر موضوع آگاهي
بـه  ، پيش از ورود به اين بحـث . است» فرهنگ«سازد و آن  شدن رهنمون مي

متناقض و ، با توجه به پيچيدگي، »جهاني شدن«منظور تشريح بيشتر مفهوم 
ايـن مفهـوم را در چنـد گـزاره خالصـه و ابعـاد و       ، بـودن آن سهل و ممتنـع  

  . هاي آن را بيان خواهيم كرد شاخص
جهاني شدن يك فرايند تاريخي بلند مدت بوده و اصـوالً بـا نـوگرايي     .1

بحث جديدي بـوده و بـه دهـه    ، ولي به لحاظ مفهومي. همزمان است
  . شود مربوط مي 1980

 . جهاني شدن است همگون سازي و متمايز سازي ويژگي بارز .2
بلكه صرفاً . جهاني شدن لزوماً به معناي همگوني يا ادغام كامل نيست .3

 . تر و برداشتن مرز ميان قلمروهاست به معناي ايجاد روابط گسترده
جهاني شدن در ذات خود مستلزم افزايش آگاهي جهاني به طور كلـي   .4

 . است
ن اتفـاق  جهاني شدن در همه مناطق به صورت يكسان و به يك ميـزا  .5

 . افتد نمي
سياسـي و فرهنگـي خـود بـه     ، كشورها و قلمروها در سطوح اقتصادي .6

در درون خود اين سطوح نيز جهاني . شوند صورت يكسان جهاني نمي
 . افتد شدن به صورت نابرابر اتفاق مي

. هاسـت  هـا و تنـاقض   قدرت جهاني شدن در امكان آفرينش پيچيدگي .7
جهاني شدن ملي را . كند عام ميعام را خاص و خاص را ، جهاني شدن

 . كند المللي را ملي مي المللي و بين بين
هايي بيشتر است كـه در آنهـا بـه جـاي      شتاب جهاني شدن در عرصه .8

 . شود ها استفاده مي ها از نمادها و نشانه عينيات و واقعيات
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هـا و   زندگي هر فرد بيش از پـيش از فعاليـت  ، در فرايند جهاني شدن .9
هاي اجتماعي كه در  پذيرد كه كامالً دور از زمينه تأثير ميرويدادهاي 
 . دهند دهد رخ مي هاي هر روزه خود را انجام مي آن فعاليت

د ولـي بـه   شـ جهاني شدن هر چند بيشتر از سطح اقتصادي شـروع   .10
تدريج ساير سطوح سياسي و فرهنگي را نيز دربرگرفت و به يك نظام 

 . دشاجتماعي تبديل 
هـم  . داراي پيامـدهاي مثبـت اسـت و هـم منفـي     جهاني شدن هم  .11

 . ساز ساز است و هم فرصت محدوديت

  شدن هاي جهاني ابعاد و شاخص
اسـتفاده  » جهـاني شـدن  «چه چيزي جهاني شده است كه ما از اصطالح 

ابعـاد و  ، اگـر بـه طـور دقيقـي داده شـود     ، كنيم؟ جـواب بـه ايـن سـوال     مي
كـه بـه   -برخي از متفكرين . هاي جهاني شدن را مشخص خواهد كرد شاخص

معتقدند وضعيت جديد و متفاوتي در رونـد   -مخالفان جهاني شدن مشهورند
تحوالت دنيا به وقوع نپيوسته است كه مـا بخـواهيم از مفهـوم جديـد بـراي      

هرچه هست يا همان تداوم فراينـد نظـام   . توصيف و تبيين آن استفاده كنيم
شود يـا مرحلـه    اني محسوب ميداري است كه خود نظامي جه اقتصاد سرمايه

اي متفـاوت از   ديگري از فرايند مدرنيته و تجدد كه ما اشـتباهاً آن را مرحلـه  
  . پنداريم قبل مي
از سـوي موافقـان آن تـا حـدودي     ، هاي مخالفان بحث جهاني شدن پاسخ

ولـي آنچـه   . داده شده است و مـا در ايـن تحقيـق بـدانها نخـواهيم پرداخـت      
وضعيت جديد و تحوالت شتاباني در ابعاد مختلف مشخص است اين است كه 

اين تحـوالت  . زندگي بشر در حال وقوع است كه نسبت به قبل متفاوت است
و تغييرات به هيچ عنوان به صورت يكسان و برابر و با يـك سـرعت در تمـام    

از ايـن رو برخـي وجـوه و ابعـاد     . پيوندنـد  ها به وقوع نمـي  ابعاد زندگي انسان
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هاي قبلي در حال تثبيت شدن هستند و يا نسبت به  ها و شيوهفرايند، زندگي
آيد آن اسـت   ولي آنچه به نظر مسلّم مي. اند گذشته تغييرات اندكي پيدا كرده

ها چندين دهه است كـه بـه    ترين و تأثيرگذارترين ابعاد زندگي انسان كه مهم
توان بـه عنـوان    مجموع اين تغييرات را مي. باشد سرعت در حال تغييرات مي

  . دكرمفهوم بندي » جهاني شدن«بحثي متفاوت از گذشته تحت عنوان 
، سياسـي ، فرايندي اسـت كـه در ابعـاد اقتصـادي    ، جهاني شدن از اين رو

هـا قبـل شـروع شـده و موجـب       فرهنگي تا تكنولوژيكي و محيطـي از مـدت  
ترده اين تغييرات بسـيار گسـ  . تغييرات مثبت و منفي در اين ابعاد شده است

ظهور طبقه متوسـط در كشـورهاي در حـال    : ترين آنها عبارتند از مهم، است
ظهـور فرهنـگ   ، دموكراتيزاسـون ، رشد اقتصادي كشورهاي پيراموني، توسعه

و ظهور شكاف و ) هاي سودمند فرايند جهاني شدن به عنوان شاخص(جهاني 
خطـرات   افـزايش ، هاي اقتصاد جهـاني  ها و درون همه ملت نابرابري بين ملت

، كــاهش حاكميــت، زيســت محيطــي خصوصــاً در جهــان در حــال توســعه 
هـاي منفـي    به عنوان شـاخص ( گرايي شديد امپرياليسم فرهنگي و بروز مليت

  . )9()اين فرايند
توان به طور كلي در سه  هاي فرايند جهاني شدن را مي ها و شاخص ويژگي

گانـه فـوق رابطـه    ابعـاد سـه   . دكـر سياسي و فرهنگي تفكيك ، بعد اقتصادي
اين رابطه بيش از آنكه به صورت يك رابطه خطـي  . ديالتيكي با يكديگر دارند

البتـه بايـد   . شود ظاهر شود به صورت متناقص و هرج و مرج گونه پديدار مي
ولـي عليـرغم   . توجه داشت كه جهاني شدن داراي بعـد اجتمـاعي نيـز اسـت    

  . اهميت آن در اين مقاله بدان پرداخته نخواهد شد

  شدن  بعد اقتصادي تكنولوژيكي جهاني. 1
تكنولوژيـك   -شـدن را عمـدتاً فراينـدي اقتصـادي     اكثر محققـان جهـاني  

بـراي توصـيف همگرايـي جهـان     » جهاني شدن«براي اين محققين . دانند مي



 155     ريزي فرهنگي مباني سياستگذاري و برنامه

 

اقتصـاد جهـاني   ، به زعـم آنـان  . رود داري به كار مي درون يك اقتصاد سرمايه
، اين فرايند از طريق جريـان كـاال  . سرمايه است شدن نمايانگر فرايند انباشت

افـزايش تمركـز صـنايع در دسـت     ، پويايي جهاني سرمايه، تقسيم كار جهاني
رشد نهادهاي جهاني و تغيير در تجارت ، هاي فراملي تعداد كوچكي از شركت

  . )10(شود جهاني از كاالها و خدمات به ابزارهاي مالي متجلي مي
اقتصاد شامل تغييرات جديد و وسيعي اسـت كـه بـه    فرايند جهاني شدن 

در حال وقوع اسـت و جهـان را بـه    ، تدريج و در اين اواخر با سرعت بيشتري
برخي از نويسندگان حتي جهاني شدن . دهد سمت همگرايي بيشتر سوق مي

داننـد و سـاير    تكنولوژيكي ميسر و ممكـن مـي   -را تنها در سطوح اقتصادي 
ينـدي كـه در حـال تجزيـه و فروپاشـي اسـت تصـور        سطوح را به عنـوان فرا 

به هر حال جهـاني شـدن اقتصـاد شـامل تغييـرات و تحـوالت        .)11(نمايند مي
توزيـع و مصـرف كاالهـا و خـدمات رخ     ، هاي توليد شگرفي است كه در شيوه

، گذاري سرمايه، توليد، واترز جهاني شدن اقتصاد را در ابعاد تجارت. داده است
بازار مالي و بازار كار مورد بررسي قـرار داده و وضـعيت   ، يايدئولوژي تشكيالت

  : فعلي جهاني شدن اقتصاد را به صورت زير شناسايي كرده است
تقسيم فني كار ، اي رشد نوسوداگراي منطقه، اي وجود حداقل موانع تعرفه

غيرمـادي شـدن   ، غيرمتمركـز شـدن توليـد   ، المللي كـار  به جاي تقسيم بين
هـاي فراملـي و در عـين حـال بـاقي مانـدن        گـذاري شـركت   سـرمايه ، كاالها
پـذير در ايـدئولوژي    پذيرش الگـوي انعطـاف  ، گذاري مستقيم خارجي سرمايه

رشـد و تكامـل بازارهـاي مـالي و مقـررات روزافـزون       ، هـا  تشكيالتي سـازمان 
ها در زمينه بازار كار همگي تا حـدودي وضـعيت فعلـي جهـاني شـدن       دولت

  . )12(ندده اقتصاد را نشان مي
امكان اجراي اقتصاد كينزي را منتفي ، جهاني شدنِ اقتصاد، عالوه بر اينها

توانند تابع  ديگر فرايندهاي مالي و اقتصادي در سطح مالي نمي. ساخته است
كنتـرل  ، در نتيجـه . ها باشـند  هاي دولت گيري ساز و كارهاي داخلي و تصميم
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دهد و  اي از دست مي فزايندهدولت ملي بر اقتصاد ملي معناي خود را به نحو 
امـروزه  . شـوند  جهـاني مـي  ، هاي اقتصادي و مالي ملـي  عناصر اصلي سياست

به معنـي توفيـق در كسـب مـوقعيتي مطلـوب در      ، توفيق اقتصادي در داخل
اطالعات و تكنولوژي ، اي بر دانش المللي است كه به نحو فزاينده بازارهاي بين

هاي چنـدمليتي يـا فراملـي     قدرت شركتهمچنين . شوند پيشرفته متكي مي
  . )13(افزايش چشمگيري يافته است

دليل نيسـت كـه    هاي جهاني شدن اقتصاد بسيار است و بي عالئم و نشانه
تحوالت . عمدتاً اقتصاد است، نقطه تمركز اكثر محققان در بحث جهاني شدن

اقتصادي دهد و از آن به عنوان ابعاد  و تغييراتي كه در عرصه اقتصادي رخ مي
شود و  خود باعث تشديد روزافزون جهاني شدن مي، كنيم جهاني شدن ياد مي

تغييرات . زند جهاني شدن نيز به نوبه خود به اين تحوالت و تغييرات دامن مي
اين پيامدها را بـه   »بهكيش«. و پيامدهاي اقتصادي جهاني شدن متنوع است

  : ند ازده است كه برخي از آنها عبارتكرصورت زير خالصه 
. جهاني شدن باعث توسعه بازارها در ماوراي مرزهاي ملي خواهد شد )الف

ها و به تبع آن يك نوع تقسـيم   اين پديده باعث تخصص شدن فعاليت
  . شود المللي مي كار بين

سرمايه با آزادي بيشتري حركـت خواهـد كـرد و بـه     ، با جهاني شدن )ب
بـاالتري وجـود داشـته     مناطق بيشتر خواهد رفت كه در آنها استعداد

  . باشد
هاي داخلي و خـارجي   جهاني شدن به ايجاد فضاي رقابتي ميان بنگاه )ج

  . شود منجر شده و اين امر باعث افزايش كارآمدي مي
هـاي ملـي خواهـد     آوري در ماوراي حوزه جهاني شدن باعث انتقال فن )د

  . شد
د در هـاي مشـابه خـو    هاي خارجي موجب بارورشـدن شـركت   شركت )  ه

  . شوند كشور ميزبان مي
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در اقتصـاد آينـده   . نيروي كار ماهر برنده است، در فرايند جهاني شدن )و
هاي جهـان سـوم باشـد ولـو در      كساني كه مهارتشان در سطح مهارت

  . جهان اول زندگي كنند مزد جهان سومي خواهند گرفت
و نگـر   هـاي توسـعه درون   جهاني شدن منجر به از ميان رفتن سياسـت  )ز

  .)14( ...خودكفايي خواهد شد و
در زمينــه تكنولــوژي و امــور فنــي نيــز اكنــون شــاهد تغييــرات بســيار  

ايـن  ، هـا  اطالعـات و رسـانه  ، خصوصاً در زمينه ارتباطـات . اي هستيم گسترده
اي  تكنولوژي به نيروي عظيمي براي تغيير و تحول تبديل شده است به گونـه 

زمان ، عصري كه در آن. برند اطالعات نام ميكه از عصر كنوني به عنوان عصر 
گيرند كه سخن گفتن از جهان بـه عنـوان    الشعاع قرار مي و مكان چنان تحت

  . دهكده ممكن و جايز خواهد بود
آنچه در اينجا يادآوري آن ضرورت دارد اين است كـه درسـت اسـت كـه     

ي دارنـد  ا بر بعد اقتصادي جهاني شدن تأكيد ويژه، اكثر محققان جهاني شدن
و معتقدند كه جهاني شدن در بعد اقتصادي به وقوع پيوسته است؛ ولي بايـد  
. توجه داشت كه هنوز در اين زمينه برخي از محققان نظارت مخـالفي دارنـد  

المللي هنوز جهـاني نشـده    ازجمله استيون كوهن معتقد است كه اقتصاد بين
هنـوز از  ، هاي عمـده  حتي بازارهاي صنايع استراتژيك و شركت، بازارها. است

هاي سرمايه توسط مقـررات ارزي   جريان. يكپارچگي كامل بسيار فاصله دارند
شود؛ جابجايي نيروي كار بـه واسـطه كنتـرل مهـاجرت و      و بانكي محدود مي
هـاي چنـدمليتي    پذير نيست؛ و شركت به سادگي امكان، بيگانه هراسي مردم

استراتژيك خود را در كشورهايي ها و مراكز فرماندهي  هنوز هم بيشتر دارايي
  .)15(اند تعريف شده» ميزبان«دارند كه به لحاظ تاريخي  نگه مي



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     158
 

 

  شدن  بعد سياسي جهاني. 2
ي ـح ملـ ـر سـازمان سياسـي جوامـع از سطـ    ـامل تغييـ ـاني شدن شـجه

بعـد سياسـي جهـاني شـدن شـامل      . به سـطح فراملـي اسـت   ) ملت -دولت (
، كاهش تمركز قدرت دولـت ، ها ملت - مقوالتي نظير تضعيف حاكميت دولت

توجـه فزاينـده بـه مسـائل     ، المللـي  ها و نهادهاي بـين  افزايش قدرت سازمان
ظهـور جامعـه مـدني    ، تضعيف سيستم ابرقـدرتي جهـان  ، المللي مشترك بين

گرايـي   پيشـرفت دموكراسـي ليبـرال و ظهـور اشـكال جديـد مليـت       ، جهاني
  . باشد مي

فشـارهاي درونـي و   ، ر فرايند جهاني شدند، نظران به عقيده اكثر صاحب
هاي ملي خواهد شد و نوعي بحران حاكميـت   بيروني موجب تضعيف حكومت

هـاي ملـي در شـرايط جامعـه      هـا و حكومـت   دولـت . را به همراه خواهد آورد
بـه بـازيگران فعـال در    ، اي از هيات نهادهاي برخوردار از حق حاكميت شبكه

هاي فراملـي بـدل    ترده در درون ساختعرصه يك بده بستان و همكاري گس
دهنـد از   اي را شـكل مـي   ها در همان حالي كه جوامع تـازه  اين ساخت. شوند

كاهنـد و   هاي ملي در امور داخلـي خـود مـي    ها و حكومت ميزان اقتدار دولت
سازند در چارچوب نظمي حركت كنند كه ساختار فراملي بر آنها  وادارشان مي
شدن با برهم زدن تعادل و سامان سياسي جوامـع  جهاني . )16(كند تحميل مي

جهـاني  ، به بيان ديويد هلـد . موجد وضعيت متناقض گرديده و خواهد گرديد
هـاي فضـا و زمـان بـراي الگوهـاي تعامـل        شدن با از بين بـردن محـدوديت  

هاي جديد سـازمان اجتمـاعي فرامليتـي را بـه وجـود       امكان شيوه، اجتماعي
هـاي   هـاي تروريسـتي و رژيـم    شـبكه ، ليد جهـاني هاي تو مثل شبكه. آورد مي

جهاني شدن عالوه بر دگرگون كردن بافت و شرايط تعامل و سازمان . نظارتي
 -متضــمن ســازماندهي رابطــه ميــان قلمــرو و فضــاي اجتمــاعي ، اجتمــاعي

هـاي   طـور كـه فعاليـت    همـان ، به عبارت سـاده . اقتصادي وسياسي نيز هست
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اي پا را از منـاطق و مرزهـاي ملـي فراتـر      دهاجتماعي و سياسي به طور فزاين
دهـد   زيربناي حكومت نوين را تشكيل مـي  هك در برابر اصل قلمرو، گذارد مي

جهاني شدن بـه تضـعيف   ، بر اين اساس .)17(گيرد يك مبارزه مستقيم اوج مي
توانـايي آن بـراي اقـدام مسـتقل در جهـت طـرح و تعقيـب        (استقالل دولت 

حق انجـام دادن هـر   (و زوال حاكميت ملي ) المللي هاي داخلي و بين سياست
  .)18(منجر خواهد شد) كاري در چارچوب مرزهاي كشور طبق قوانين موجود

رشد و ، با طرح مسائل و موضوعات مشترك، جهاني شدن، در حال حاضر
الملل توانسته است حاكميت  المللي و حقوق بين هاي بين گيري سازمان قدرت
، در شرايط جهـاني شـده امـروز   . تحت تأثير قرار دهد ها را كامالً ملت -دولت

اصل حاكميت غالباً به اين بهانه كه ساكنان كره زمين مسائل مشتركي نظيـر  
دارنـد كـه   ... صـلح و امنيـت و  ، توسعه و نـابرابري ، محيط زيست، حقوق بشر

بـه صـورت چنـد    ، تر شده ملت وخيم -ممكن است بر اثر اقدامات يك دولت 
بـه  . دشـ  ملي تعريف مـي ، مسائلي كه قبالً به طور كامل. شود جانبه نقض مي

المللـي بـه سـه طريـق      تعريف مسائل ملي به عنوان مسائل بـين ، عقيده واترز
  .)19(شود موجب تضعيف حاكميت دولت مي

 . شود هاي سياسي فردي مي موجب جهت دهي مجدد به اولويت .1
  .داند ملت را به عنوان حالل مشكالت موجه نمي -دولت  .2
كند كه با وجود آنها دولت  المللي جديدي تأسيس مي هاي بين سازمان .3

 . دهد هاي حاكميت خود را از دست مي برخي از اهرم
اند كه  دهكرالملل و علوم سياسي استدالل  برخي از انديشمندان روابط بين

ملت منجر نخواهد شـد بلكـه    -فرايند جهاني شدن نه تنها به تضعيف دولت 
به باور آنان فراينـد جهـاني شـدن شـايد در     . تحكيم خواهد كردقدرت آن را 

 -دولـت  ، سطوح اقتصادي و فرهنگي قابل تحقق باشد ولي در سطح سياسـي 
اين . همچنان قدرتمند و پرنفوذ باقي خواهد ماند -به عنوان بازيگر اصلي آن 

پردازان جهاني شدن تا حـدودي بـه چـالش     استدالل توسط مدافعان و نظريه
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، واترز معتقد است كه براي اثبات جهـاني شـدن سياسـت   . ه شده استكشيد
ملت شروع كرد و مطلقاً الزم نيست نشـان دهـيم كـه     -اصوالً نبايد از دولت 

بلكه بايد به مسائل سياسي توجـه كـرد كـه    . ملت در حال زوال است -دولت 
بـه  . جهاني شده اسـت  -ها بخواهند و چه نخواهند  چه دولت-در حال حاضر 

ملـت خـود محصـول فراينـدهاي جهـاني شـدن        -ظهور دولـت  «اعتقاد وي 
وي معتقد است؛ اينكه ما خودمان . رابرتسون نيز نظر مشابهي دارد. )20(»است

اش اين نيست  ايم معني اي در معرض قيدهاي دولت ملي بوده به طور فزاينده
نقطـه  كه به لحاظ تحليلي نيز بايد در تفسير و درك جهـان آن را بـه مثابـه    

به همين دليل است كه به نظر من جامعه ملي را نـه  . عزيمت اصلي برگزينيم
بشـري   -فقط بايد يكي از اجزاء و نقاط ارجاع مهم در تحليل شرايط جهـاني  

تر از آن بايد گسترش جوامع ملي در قرن بيستم  به شمار آورد بلكه حتي مهم
ه توجـه كـرد كـه    را يكي از وجوه جهاني شدن محسوب داشت و به اين نكتـ 

انتشار مفهوم دولت ملي به عنوان قالب نهادينه شده جامعه اهميـت اصـلي را   
  .)21(در تسريع جهاني شدن داشته است

ها نيز شـديداً تحـت تـأثير     رسد اين است كه دولت آنچه مسلم به نظر مي
جهاني شدن چه به تضعيف دولت منجر شـود و چـه   . جهاني شدن قرار دارند

شـايد نتيجـه ايـن    . حتماً موجب بازسازماندهي آن خواهد شـد ، به تقويت آن
وضعيت ، د ولي به طور مسلّمكربازسازماندهي را نتوان به طور دقيق مشخص 

هايي روبرو خواهند شـد   ها با مسائل و چالش فعلي برهم خواهد خورد و دولت
 عبارت مشهور و پرمعناي. كه ساختار فعلي آنها از عهده حلشان برنخواهد آمد

  . بندي مختصر و مفيد اين وضعيت است زير جمع
ها براي حل مسائل بزرگ زندگي بسيار كوچك و براي حل  ملت -دولت «

  .»اند مسائل كوچك زندگي بسيار بزرگ شده
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  بعد فرهنگي جهاني شدن. 4
بعـد آن   -ترين  و شايد مهم -ترين  بعد فرهنگي جهاني شدن يكي از مهم

جهاني شدن در . جهاني شدن داراي ويژگي فرهنگي استاصوالً فرايند . است
. ذات فرهنگ مدرن نهفته است و راه و رسم فرهنگـي در ذات جهـاني شـدن   

فرايندهاي دگرگون سـاز عظـيم دوران مـا را كـه بـا جهـاني شـدن توصـيف         
توان به درستي فهميد مگـر آنكـه آنهـا را بـا واژگـان مفهـومي        شوند نمي مي

ها بافت تجربه فرهنگي را تغيير  اين دگرگوني، ن سانبه همي. فرهنگ دريابيم
دهند و در واقع بـر درك مـا از مفهـوم فرهنـگ در دنيـاي مـدرن تـأثير         مي
فرهنگ براي جهاني شدن و جهاني شدن براي فرهنـگ داراي   .)22(گذارند مي

جهاني شدن جامعه انساني مشروط به حـدي اسـت كـه در آن    . اهميت است
. هاي اقتصادي و سياسي تأثيرگذار باشـد  سبي بر نظامنظام فرهنگي به طور ن

توان انتظار داشت كه اقتصاد و سياست تا آنجا جهاني شوند كه با فرهنگ  مي
يعني تا جايي كه مبادالت انجام شده در حوزه اقتصاد و سياست به ، درآميزند

توان انتظار داشت كه ميزان جهـاني   صورت نمادي انجام شود و همچنين مي
  .)23(تر از دو عرصه ديگر باشد در عرصه فرهنگي گستردهشدن 

گيـري اسـت اوالً و    به عقيده كاستلز نيز ماهيت جهاني كه در حال شـكل 
توانند بـاالترين   االصول مي حامالن فرهنگ علي. اساساً ماهيتي فرهنگي است

  .)24(سهم و نقش را در تحوالت آتي ايفا نمايند
قرار دارد كه عرصه فرهنگ بر مبـادالت   استدالل واترز اصوالً بر اين فرض

هـايي بيشـترين    و روابط نمادين استوار است و جهـاني شـدن نيـز در زمينـه    
از آنجـا كـه   . كه در آنها نمادها واسطه برقراري روابـط هسـتند   شتاب را دارد
كننـد بـا    هاي بخصوص وابسته مي روابط اجتماعي را به مكان، مبادالت مادي

در حالي كه مبادالت نمادين مصاديق . باشند اجه ميهاي زيادي مو محدوديت
تـوان در هـر مكـان و هـر زمـان توليـد كـرد و         نمادهـا را مـي  . مادي ندارنـد 
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وانگهـي ايـن   . هاي نسبتاً اندكي در توليد و بازتوليد آنها وجود دارد محدوديت
تر اينكه چون نمادها غالبـاً گويـاي    مهم. نمادها به سادگي قابل انتقال هستند

با توجه به  .)25(از اهميت جهاني برخوردارند، صول و اعتقادات انساني هستندا
به عقيـده وي روابـط   ، ها در مبادالت و برقراري ارتباط اهميت نمادها و نشانه

. المللي و روابـط نمـادين جهـاني خواهـد شـد      روابط قدرت بين، مادي محلي
سياسـي و  ، اقتصـادي براساس استدالل واترز جهاني شدن هر يك از سـطوح  

بـه  . فرهنگي تا آنجا ممكن است كه از نمادها در برقرار ارتباط استفاده كننـد 
باور وي جهاني شدن اقتصادي در بازارهاي مالي كه در آنها مبادالت آنهـا بـه   

گيرد و در حدي كه توليـد غيرمـادي شـده     واسطه نمادهاي پولي صورت مي
هـاني شـدن سياسـت در حـدي     است بيشترين پيشرفت را داشته اسـت؛ و ج 

هـا و مسـائل    ارزش، گسترش يافته است كه به جاي پايبندي به منافع مـادي 
هـاي   مبادالت قدرت و مادي در عرصه. اند مشترك در كانون توجه قرار گرفته

هـاي نمـادين    سياسي و اقتصادي به نحو روزافزوني جـاي خـود را بـه عرصـه    
هـاي مـادي بـر     هـا و محـدوديت   ييعني روابطي كه به جاي نابرابر، دهند مي

جهـاني  ، بر پايه ايـن مباحـث  . اند ريزي شده ها پي ها و سليقه اولويت، ها ارزش
اي از فرهنگي شدن فزاينده زندگي اجتماعي  توان به عنوان جذبه شدن را مي
  .)26(بشمار آورد

پذيرد  تاملينسون نظر واترز درباره اهميت فرهنگ براي جهاني شدن را مي
چـرا كـه    ؛معتقد است كه داليل او براي اثبات اين نظـر نادرسـت اسـت   ولي 
تقسـيم  ، هاي چنـد مليتـي   هاي بسياري وجود دارند مانند تأثير شركت نمونه
... تجارت مالي و كااليي و، پديده گسترش يابنده مهاجرت كار، المللي كار بين

ي كه بر جهاني شـدن مبـادالت مـادي درگيـر در مناسـبات اقتصـادي گـواه       
مبادلـه و  ، همچنين موارد زيادي وجـود دارنـد كـه در آنهـا توليـد     . دهند مي

اما گردشي در . مانند هايي نسبتاً محلي باقي مي مصرف كاال هم چنان فعاليت
كنـد كـه بسـياري از محصـوالت آن      مركز خريد محله به سرعت روشـن مـي  
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بـه  اي از جهـان و ارسـال آن    توليـد يـك كـاال در يـك نقطـه     . محلي نيسـت 
نشـان   -امري كه در حال حاضر در جهان متـداول اسـت    -كيلومترها دورتر 

بـه  . دهد كه اين امر مانعي واقعي بر سر راه فراينـد جهـاني شـدن نيسـت     مي
اين ايده كه مبادالت نمادين فارغ از قيد و بندهاي مادي هستند ، همين سان

گـر نمـادين سـازي    زيرا م ؛آليستي غريبي باشد تواند حاكي از ديدگاه ايده مي
  .)27(به خود بگيرد... ديسك فشرده و، نبايد در نهايت شكل مادي مانند كتاب

داند و بر اين عقيده اسـت كـه    وي فرهنگ را قوام بخش جهاني شدن مي
د   مرزهاي بين، بازار جهاني(دنياي ارتباط پيچيده  تقسـيم جهـاني   ، المللـي مـ

ها نفر را با  ه كوچك ميليونهزاران هزار كنش روزمر) اكوسيستم مشترك، كار
سرنوشت افراد دوردست و ناشناخته وقتي با سرنوشت احتمالي سياره زمـين  

هاي فردي دريافت فرهنگي معنـاداري از زيسـت    تمام اين كنش. زند گره مي
گيـرد كـه در آن رمزهـاي لبـاس و      هاي محلـي و معمـولي انجـام مـي     جهان
معنـاي اصـلي اهميـت    . سـازند  هويت مشخث و فرهنگي را مـي ، هاي مد فرق

هاي فرهنگي بـه چيـزي    فرهنگ براي جهاني شدن در آن است كه اين كنش
پيچيـدگي ايـن زنجيـره    ، ترديـد  بـي . شوند كه پيامـد جهـاني دارد   تبديل مي

اقتصادي و تكنولوژيكي جهـاني شـدن را   ، پيامدها در عين حال ابعاد سياسي
عنصـر  وجود ، ير ارتباط پيچيدهاما نكته اين است كه براي تفس. گيرد دربرمي

  .)28(فرهنگ اجتناب ناپذير است
برخـي از ايـن   . هاي فرهنگـي جهـاني شـدن بسـيار اسـت      شواهد و نشانه

  :دكرتوان به صورت زير فهرست  ها را مي نشانه
  تنوع و تكثر فرهنگي و در عين حال ظهور فرهنگ مشترك جهاني؛ .1
 گرايانه؛ هاي فرامادي هاي جديد خصوصاً ارزش اشاعه ارزش .2
گرايي و در عين حال ظهور بنيادگرايي  گسترش فرهنگ غربي و نسبي .3

 ديني؛
 اي و مصرفي در جهان؛ رشد و گسترش فرهنگ توده .4
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هـاي   هـا و فرهنـگ   قوميت، ها بازتعريف هويت و توجه جهاني به اقليت .5
 محلي؛

 هاي همگاني؛ گسترش كمي و كيفي ارتباطات و رسانه .6
 اي ارتباطي و اطالعاتي؛ه ها به رسانه دسترسي توده .7
 رشد و گسترش نمادگرايي و غيرمادي شدن كاالها؛ .8
 شدن توليدات فرهنگي؛ ناسرزميني .9

 . گسترش اختالط فرهنگي .10

  جهاني شدن و فرهنگ
به عقيده فوكوياما سخن گفتن از جهاني شدن در بعد فرهنگي آن مبـين  

ي افـراد و  ارائه گفتگوي جديدي در سطح جهان و فراهم شدن اين امكان برا
ها است كه هر يك به نحوي بر تفاوت و تمايزات فرهنگـي خـود تأكيـد     ملت

ها به  جهاني شدن عمالً اين امكان را براي فرهنگ. ورزيده و از آن دفاع كنند
تا نسبت به هويت خاص و منحصـر بـه فـرد خـود حساسـيت      . آورد وجود مي

جهاني شدن همگون از طرف ديگر . )29(نشان داده و مواضع و حامي آن باشند
چرا كه جهاني شدن فرايندي است در يـك   ؛سازي فرهنگي را نيز درپي دارد

چنـد  ، جهاني شدن براي همگن ساختن، نظام جهاني به هم پيوسته نامتقارن
اي از چند فرهنگي  هاي تازه گيرد و شكل فرهنگي تاريخي جوامع را به كار مي

كنـد تفكيـك و طبقـه     ارچه ميهمان فرايند جهاني شدن كه يكپ. سازد را مي
تـوان   از اين رو جهاني شدن در حيطـه فرهنـگ را مـي    .)30(كند بندي نيز مي

مانند سكه دورويي دانست كه اگرچه يك روي آن تأكيد بـر عناصـر فرهنـگ    
انسانيت و بشريت اسـت امـا روي ديگـر    ، مشترك بشري تحت عنوان مذهب

اختن تنـوع فرهنگـي در   گرايي و به رسـميت شـن   كثرت، تنوع، ناهمگني، آن
  .)31(جهان است
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اي در  ديم جهاني شـدن بـه تغييـرات گسـترده    كركه مالحظه گونه  همان
انقـالب ارتباطـات و رشـد    ، جابجايي سرمايه. عرصه فرهنگ منجر شده است

نتايج عظيم فرهنگي به ، وابستگي متقابل اقتصادهاي ملّي در يك بازار جهاني
كه از طريق ، نيروها را مؤثر بر فرهنگ در جهانبرخي اين . همراه داشته است

نمادهاي جهاني شناخته شده يك فرهنگ تجاري اسـتاندارد كـه معمـوالً بـا     
، ليواي جينز و نظاير آنها مرتبط اسـت ، دونالدز مك، هايي مثل كوكاكوال مارك

شواهدي از مقاومـت  ، دانند و با اين حال شدن تنوع فرهنگي مي رنگ باعث كم
هاي ملّي يا محلّـي بيـان فرهنگـي و بـه نـوعي ضـرورت        انقياد شيوهدر برابر 

افزايش يكپارچگي  :توان گفت در واقع مي. نيز وجود دارد، جهانيِ غيرمشخص
مـثالً در  . اغلب با تمايز فرهنگي بيشتر و نه كمتر همراه بوده اسـت ، اقتصادي

قتصادي به هـم  ها در اتحاديه اروپا هر چه بيشتر از نظر ا جايي كه ملت، اروپا
رسد كه نمادهاي هويت فرهنـگ ملّـي بـا دقـت      به نظر مي، شوند نزديك مي

با وجود حضور فراگير زبان انگليسي به عنوان ابـزار  . شوند بيشتري تعريف مي
  .)32(اين امر حتي در مورد زبان هم حقيقت دارد، ارتباط تجاري

  فرهنگ جهاني
هـا و معيارهـايي    ارزش، فرهنگ جهاني را گاهي اوقات معطوف بـه اصـول  

هايي  اصول و ارزش. دانند كه درباره همه مردمان و در همه جا معتبر باشد مي
نـژادي و دينـي خـود    ، زبـاني ، محلـي ، هاي قـومي  كه اعتبار آنها به دلبستگي

اين اصول مبتنـي  . شود بستگي ندارد و انسان چونان انسان در نظر گرفته مي
گيـري و گسـترش    يـا آن را فراينـد شـكل   و  )33(شود بر ذات بشر پنداشته مي

فراينـدي كـه مـوجي از    . كننـد  فرهنگي خاص در عرصه جهاني تعريـف مـي  
هاي فرهنگـي را بـه    آورد و همه خاص همگوني فرهنگي را در جهان پديد مي

جهاني شدن در عين حال كه اقتصاد جهـاني و  ، از اين منظر. طلبد چالش مي
ولـي  . )34(دهد فرهنگي جهاني را نيز شكل مي، آورد اي فراملي پديد مي جامعه
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وضعيت موجود جهاني را ، هاي فوق كدام از برداشت واقعيت اين است كه هيچ
پردازان جهاني شدن معتقد نيستند كـه   هيچ يك از نظريه. كنند توصيف نمي

مسـئله  . هـا وجـود دارد   اصول و شـيوه ، يك فهرست جهاني واحد از اعتقادات
هـاي   شود كـه دامنـه و سـرعت شـبكه     طر مطرح ميفرهنگ جهاني بدين خا

. ها و كاالها شده است انسان، ارتباطي سراسر جهان باعث جريان يافتن معني
مـورد  » جهـاني شـدن فرهنـگ   «بـراي اشـاره بـه    » فرهنگ جهاني«اصطالح 

. )35(گيرد و نه بـراي ايجـاد يـك فرهنـگ واحـد و يكپارچـه       استفاده قرار مي
معناسـت كـه گـرايش روزافزونـي بـه سـوي يـك        همچنين اين مفهوم بدان 

اي كه بـا تـز همگـون     يعني عقيده ؛فرهنگ جهاني يكپارچه واحد وجود دارد
كـه امـروزه تعـدادي از كشـورها بـه آن      ، شدن فرهنگي از طريق غربي شدن

استدالل جهـاني شـدن فرهنگـي اساسـاً ايـن      . باشد مرتبط مي، مبتال هستند
ها و  ي ارتباط جمعي و جريان مهاجرت انسانها است كه امروزه بواسطه رسانه

كاركنان نهادهاي اقتصـادي و سياسـي   » هاي سوم فرهنگ«تروريسم و ظهور 
اي در سراسر جهان به وجـود آمـده    به هم پيوستگي فرهنگي فزاينده، جهاني
  .)36(است

فرهنـگ  «در اينجا بدان اشاره شود اين است كـه مفهـوم    بايداي كه  نكته
هـاي   اصـوالً ويژگـي  » فرهنـگ «چـرا كـه    ؛آميز است ناقصمفهومي ت» جهاني

سـازد و از ايـن رو    گروهي از مردم اسـت كـه آنهـا را از ديگـران متمـايز مـي      
هـاي مميـزه    مفهوم فرهنـگ اشـاره بـه ويژگـي    ، از طرفي. گرايانه است خاص

گروهي از مردم در يك محل مشخص دارد و لذا در ارتباط بـا محـل تعريـف    
والرشتاين معتقد است . مغاير آن است» جهاني«كه مفهوم در حالي . شود مي

. كه تناقض فوق تنها تناقض منطقي نيست بلكه تناقض تـاريخي نيـز هسـت   
. داري اقتصادي همواره وجـود داشـته اسـت    تناقضي كه در ذات نظام سرمايه

، به بيان وي، چرا كه هم بر عناصر ملّي تأكيد داشته است و هم عناصر جهاني
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هـاي ملّـي متمـايز را     آفرينش همزمان جهـاني همگـن و فرهنـگ    ديالكتيك
  .)37(كردتوان همواره درتاريخ اقتصاد جهاني مشاهده  مي

براي درك بهتر ، درك اين تناقض و در كنار هم قرارگرفتن اين دو مفهوم
سـازي مـا را از    جهـاني شـدن مفهـوم   . بحث جهاني شدن حائز اهميت اسـت 

نگ از قديم به معناي ضمني مربوط به ايـده  زيرا فره ؛كند فرهنگ محتل مي
سازي را بـه   ايده فرهنگ به طور ضمني معني. محليت ثابت گره خورده است

ارتبـاط ناشـي از جهـاني شـدن ايـن      . سـازد  خصوصيت و محليت مرتبط مـي 
نـه فقـط از آن رو كـه نفـوذ     ، دهـد  ها را در معرض خطر قرار مي سازي مفهوم

بلكه به اين ، شكند تقيد معني به مكان را درهم ميها اين  چندگانه در محليت
، زنـد  دليل كه تفكري را كه فرهنگ و ثبات محل را در اصل به هم گـره مـي  

اين امر از . كند كند و ارتباط پيچيده فرهنگ با مكان را سست مي تضعيف مي
اي مشـكل آفـرين اسـت كـه مسـتلزم نفـوذ همزمـان         بسياري جهات پديـده 

هــاي محلــي و كندوشــدن معــاني روزمــره از  جهــان وهــاي دوردســت دررني
  .)38(لنگرهايشان در محيط محلي است

  پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن
درخصـوص پيامـدهاي فرهنگـي جهـاني شـدن مباحـث متنـوع و اغلـب         
متناقضي وجود دارد كه پرداختن به تمام آنها در حوصله اين تحقيق نخواهـد  

توان در سـه   درخصوص آن را مي ولي به طور مختصر رويكردهاي موجود. بود
  :دكربندي  رويكرد كلي تقسيم

  سازي يا امپرياليسم فرهنگي رويكرد يكسان. 1
هاي فرهنگي غـرب   جهاني شدن باعث سيطره ارزش، براساس اين رويكرد

، »اروپايي شـدن «جهاني شدن با ، در اينجا. بر ساير مناطق جهان خواهد شد
براساس اين رويكرد به بيان . مترادف است» آمريكايي شدن«و » غربي شدن«
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ها و كاالها از غرب به  جهاني شدن خصوصاً در بعد فرهنگي حركت ايده، برگر
غرب است و اين فرايند ، خاستگاه جهاني شدن. )39(سمت ديگر نقاط دنياست

. كـرد شود كه غرب شروع به گسـترش بـه سراسـر جهـان      از زماني شروع مي
ه از غرب ريشه گرفـت همزمـان اسـت و ريشـه در     جهاني شدن با نوگرايي ك

هـاي   اين كشورهاي قدرتمند غربي هستند كـه ارزش . داري دارد نظام سرمايه
ها و وسايل ارتباط جمعي كه در اختيار دارنـد بـر كـل     خود را از طريق رسانه

تـوان   ها و هنجارهاي غربي را مـي  اكنون به آساني ارزش. اند جهان اشاعه داده
ترين نقـاط جهـان بـه خـوبي مشـاهده كـرد و تسـلط نمادهـا و          دهدر دورافتا

بازارهـاي  . كـرد مالحظـه   -نظيـر كوكـاكوال و مكدونالـدز     -هاي آن را  نشانه
ها كـه همگـي در اختيـار غـرب اسـت       وسايل ارتباط جمعي و رسانه، جهاني

  . بيانگر امپرياليسم فرهنگي است
چـرا كـه    :حقيقت اسـت رويكرد يكسان سازي فرهنگي حاوي عناصري از 

ناپذير است كه جهاني شدن با گسـترش فرهنـگ    اين موضوع واقعيتي كتمان
جهاني شـدن نتيجـه مسـتقيم    . داري همراه بوده است غربي و جامعه سرمايه

اسـتعمار و تقليـد فرهنگـي بـه     ، گسترش فرهنگ اروپايي از طريق مهـاجرت 
از طريـق  جهـاني شـدن همچنـين بـه طـور ذاتـي       . سراسر كره زمـين اسـت  

امـا  . داري همراه اسـت  هاي سياسي و فرهنگي با الگوي توسعه سرمايه فعاليت
، داري شـود  اين گفته بدان معنانيست كه سراسر زمين بايد غربي يـا سـرمايه  

بلكه به اين معناست كه هر نظام اجتماعي بايد وضـعيت خـود را نسـبت بـه     
طه و نسبت خـود را بـا   يا به قول رابرتسون راب، داري سامان دهد غرب سرمايه

جهاني شدن حتي به يك معنا فرايندي كامالً اروپايي است و الگوي . آن بداند
  . )40(فراگير جهاني شدن اساساً يك الگوي اروپايي است

كه واترز نيز استدالل كرده است جهاني گونه  همان، رغم حقيقت فوق علي
د و آن را كـر لمـداد  شدن را نبايد الزاماً به معناي اروپـايي يـا غربـي شـدن ق    
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امــا در عــين حــال . ســازي فرهنگــي تلقــي نمــود ســازي يــا يكســان همگـون 
  . سازي بخشي از پيامد جهاني شدن است همگون

هاي زندگي مشتركي در بـين قشـر    ترجيحات و سبك، براي مثال ساليق
اين امر . مرفه طبقات متوسط در تمام ملل و ممالك توسعه يافته وجود دارند

هـاي   ها و سبك يا به حداقل رساندن آثار فرهنگ، گرايشي به حذفتاكنون با 
ها در ايـن عرصـه بـا     يافته، در بسياري موارد. همراه بوده است، زندگي محلي

شناختي در باب فراينـدهاي مدرنيزاسـيون مطـابق     جريان غالب نظريه جامعه
  . )41(خواهد رسيد» غرب«نيز به » بقيه«حاكي از آن كه ، اند بوده

شـامل  ، سازي درخصوص پيامدهاي فرهنگي جهاني شـدن  رد يكسانرويك
امپرياليسـم  . اسـت  -ولي در عين حال مشـابهي   -ها و نظرات متنوع  ديدگاه

يكي ، فريدمن. است -و يكي از نخستين آنها  -ها  فرهنگي يكي از اين ديدگاه
وي برداشتي كامالً انتقـادي از  . شود محسوب مي، پردازان اين ديدگاه از نظريه

دهد و آن را صرفاً وجهي  ارائه مي -در قلمرو فرهنگي به ويژه  –جهاني شدن 
هـاي   اشـاعه ارزش ، هـاي خـاص   از وجوه امپرياليسم و تسلط فزاينده فرهنگ
  . )42(داند آمريكايي و كاالها و شيوه زندگي مصرفي مي

برخي از . مواجه شده استاكنون با انتقادات شديدي ، امپرياليسم فرهنگي
  . دكرتوان به صورت زير خالصه  اين انتقادات را مي

مـبهم  ، اي نسبتاً پيچيده امپرياليسم فرهنگي در واقع شامل مجموعه )الف
هـاي   به عبارت ديگـر از شـماري از گفتمـان   . هاست و متناقض از ايده

، سـلطه آمريكـا بـر اروپـا    : نسبتاً مجزا درباره سلطه تشكيل شده است
سلطه جهان ، سلطه مركز بر پيرامون، سلطه غرب بر ساير نقاط جهان

  . داري بر تقريباً هر چيز و هر كي سلطه سرمايه، مدرن بر جهان سنتي
امپرياليسم فرهنگي بر تعريفي از فرهنگ استوار است كه سطح آن را  )ب

  . كاهد تا حد كاالهاي مادي فرومي
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ــا ن  )ج فــوذ آنهــا مســلّم و قطعــي صــرف حضــور كاالهــاي فرهنگــي را ب
  .)43(گيرد مي

به غلط هم فرهنگ فرستنده و هم فرهنگ گيرنده را در هـر ارتبـاط و    )د
  . سازد اي همگن مي معامله

كه شـامل   - هاي پويايشان ها را از تاريخ به طرز كنايه آميزي فرهنگ ) هـ
  . سازد تهي مي - هاي فرهنگي است تعامل با بسياري از سنت

با اين فرض همراه است كه هر كاالي اروپايي يا آمريكايي بازنمودي از  )و
هاي طبقات برتر آن  ها و آرمان ارزش هجامعه اين كشورها كه نسبت ب

  .)44(است، كند همنوايي مي
  . گيرد ايستادگي و مقاومت فرهنگي را ناديده مي )ز
  رويكرد چندگانگي يا تنوع و تكثر فرهنگي. 2

در خصـوص پيامـدهاي   ، اصوالً برداشتي مخالف با رويكرد اولاين رويكرد 
براساس اين رويكرد جهاني شدن نه تنهـا  . دهد فرهنگي جهاني شدن ارائه مي
انجامد بلكه اين امكان را فراهم  هاي ديگر نمي به غلبه يك فرهنگ بر فرهنگ

اني جهاني شدن جريـ . ها نيز بتوانند عرض اندام كنند آورد تا ساير فرهنگ مي
يك طرفه نيست كه فرهنگ غرب را به سمت ساير نقاط جهان گسترش داده 

هـاي ديگـر    و مسلط سازد بلكه جرياني است چندجانبـه كـه از سـوي بخـش    
فرهنگي است كـه در  ، نه فرهنگ غرب. جهان به سمت غرب در جريان است

. ساير نقاط جهان مسلط است و نه اصـول فرهنگـي جهانشـمول وجـود دارد    
به عنوان يك فرهنگ واحـد كـه   » فرهنگ جهاني«اس اصوالً مفهوم براين اس

لـذا در عصـر   . معني است ها را تحت نفوذ خود درآورده باشد بي ساير فرهنگ
جهاني شدن يـك فرهنـگ عـام و جهانشـمول وجـود نخواهـد داشـت بلكـه         

  . هاي مختلف وجود خواهد داشت فرهنگ
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ـ  ، به عقيده صاحب نظران اين رويكرد ه تنهـا سـبب پديـد    جهاني شـدن ن
هـا و تنوعـات    گـراي  شـود بلكـه خـاص    اي فرهنگ جهـانگير نمـي   آمدن گونه

پيـدايش فرهنـگ جهـانگير بـه عنـوان فرهنگـي       . زنـد  فرهنگي را دامـن مـي  
، هـا  بيشتر بـه زمينـه   بايد. پنداري نادرست است، ساز و تماميت بخش يكسان
هـا   برابر فرهنـگ  ها و امكاناتي توجه كرد كه در روند جهاني شدن در چاچوب

  .)45(پديد آمده است
  1رويكرد تلفيق فرهنگي. 3

در حـالي كـه   . پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن گوناگون و پيچيده اسـت 
سازي بر اين نكته تأكيد دارد كه فرهنگ جهاني حول الگوهاي  رويكرد يكسان

برخي شواهد از ايـن ديـدگاه حمايـت    ، شود غربي يا آمريكايي معياربندي مي
هاي مختلف فرهنگي و مقاومت فرهنگـي   كنند كه با توجه به حضور بديل مي

تـري از   رويكرد تكثر فرهنگي تصوير متقاعدكننده، در مقابل هنجارهاي غربي
موضوع اين است كه ارتبـاط و وابسـتگي   . دهد توسعه فرهنگ جهاني ارائه مي

ياربنـدي  رسـد مع  به نظـر مـي  . متقابل الزاماً به معناي انطباق فرهنگي نيست
. تـر از معياربنـدي سـازمان اقتصـادي و تكنولـوژيكي باشـد       سخت» فرهنگ«

كه نكـات مثبتـي بـراي عرضـه كـردن دارد      گونه  همانرويكرد تكثر فرهنگي 
كند كـه   رويكرد تلفيق يا پيوندسازي استدالل مي. هايي را نيز دارد محدوديت

زنند و نـوعي   ميگيرند و به هم پيوند  ها عناصري از يكديگر فرض مي فرهنگ
ود خصوصـاً در زمينـه   جشواهد مو. كنند اشكال پيوندي و تلفيقي را ايجاد مي

   .)46(كند پسند و زندگي مذهبي از اين رويكرد كامالً حمايت مي موسيقي عامه
اين رويكرد به وجود فرهنگ جهاني مشترك و متشكل از برخـي عناصـر   

هـاي   غـاير و برعليـه فرهنـگ   هاي مختلف اعتقاد دارد و آن را لزوماً م فرهنگ
ترس بيمارگون از پيامدهاي فرهنگي جهاني شـدن را امـري   . داند محلي نمي

                                                           
1. hybridization 
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داندو معتقد است كه جهاني شدن بـه هـر درجـه از عموميـت      اغراق آميز مي
امـا در  . سـازد  اعتبار نمـي  هاي فرهنگي را يكسره بي فرهنگي برسد خصوصيت

ي شدن سـرآغاز پيـدايش فرهنگـي    عين حال بر اين امر تأكيد دارد كه جهان
كننـدگان در ايـن فراينـد بـر هـر كـه در آن        جهاني است كـه در آن شـركت  

  .)47(كند ويد يا توان مشاركت ندارد تحميل ميج مشاركت نمي
هـا   اين تصور را كه جهاني شدن فرهنگي الزاماً حركـت ارزش ، اين رويكرد

كنـد و معقتـد    مـي ها از سمت غرب به سمت ساير نقاط جهان است رد  وايده
هـاي   بررسـي . است كه جهاني شدن فرهنگي بيشتر يك روند دوطرفـه اسـت  

، به عنوان مثال. كند انجام شده نيز تا حدودي اين جريان دوطرفه را تأييد مي
هـاي   مـدل ، همزمان با ورود نيروهاي جهاني شـدن فرهنگـي بـه هندوسـتان    

ژ و تانتريسـم از  ماسـا ، شـفاي روحـاني  ، يوگـا ، فرهنگي همچون تمركز فكري
. نظيري در دنيـاي غـرب برخوردارنـد    اند كه از اشتهار بي هندوستان برخاسته

 2بابـا  سايتا سـاي   و شري 1پرا. پاك چ هاي زندگاني همچون دي استادان روش
امــروزه . باشــند ســانتياگو و مــونيخ مــي، داراي مريــدان زيــادي در نيويــورك

سراسر دنيا مـورد مصـرف قـرار    ساز هند به راحتي در  كاالهاي فرهنگي دست
خال كوبي با ، هاي هندي جواهرات و لباس، ملحفه ابريشمي ساراي: گيرند مي
حلقه براي انگشتان پا هر روزه در اقصي نقـاط اروپـا و   ، چاي دارچلينگ، حنا

و يا در آمريكاي التين نوعي تبادل فرهنگي بين  )48(شوند آمريكا خريداري مي
  . الت متحده وجود داردكشورهاي اين منطقه و ايا

، پائولوكوئليو، ادبيات آمريكاي التين و آثار نويسندگاني چون گارسياماركز
كارلوس و فؤنتس و ديگران در صدها هزار نسخه در آمريكا به ، الئورا اسكيول

بـه بيـان   . انـد  رسند و طرفداران زيادي در ايـن كشـور پيـدا كـرده     فروش مي

                                                           
1. Deapak Chopra  
2. Shri Sathya Sai Baha 
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اي از طريق التيني كـردن   تا اندازه، آمريكاي التينكانكليني؛ آمريكايي كردن 
اين ، گيرد كه وي نيز نتيجه ميگونه  همانولي . شود اياالت متحده متوازن مي

ارتباط بدان معنا نيست كه توسعه شكاف يا توازن نابرابر منابع بين دو منطقه 
چيزي كـه در مـورد سـاير منـاطق جهـان نيـز       . در حال همسطح شدن است

  .)49(تصادق اس
  رويكردهاي جهاني شدن فرهنگي و نسبت آن با برخي عناصر جهاني شدن

  ها مصاديق و نشانه  فرهنگفرهنگ جهاني جهت نگرش وجوه رويكرد

امپرياليسم
 فرهنگي

همگون 
جهاني   بدبين  سازي

 سازي

وجود يك 
فرهنگ مسلط

جهاني بر 
مبناي 

هاي  ارزش
  غربي

محصوالت و 
كاالهاي مادي

، هاليوديهاي  فيلم
غذاهاي آماده 

محصوالت، مكدونالدز
اي و تفريحي  رسانه

، آمريكايي
هاي  نوشيدني

  كوكاكوال

تكثر 
 فرهنگي

متمايز 
  سازي

خوش 
  بين

محل 
 گرايي

عدم اعتقاد به 
وجود يك 

فرهنگ جهاني

ها و  ارزش
وجوه متمايز 

  يك ملت

، بنيادگرايي
هاي  جنبش

، گرايانه ملي
  هاي قومي خيزش

تلفيق 
 فرهنگي

همگون 
–سازي 

متمايز 
  سازي

خوش 
بين و در
عين 
حال 
  نگران

جهاني 
محلي 
 شدن

اعتقاد به وجود
فرهنگ جهاني
و مشترك و 

  تلفيقي

ها و  فعاليت
محصوالت 

+ هنري 
ها و  ارزش

وجوه متمايز 
  يك ملت

موسيقي عامه پسند 
  زندگي مذهبي
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فصل اول ي ها نوشت پي
 

: جهاني؛ اقتصاد، سياست و فرهنگ، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهرانآكسفورد، باري، نظام . 1
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  تعريف مفهومي
نهادهـاي  ، هايي است كه از سوي دولت سياست فرهنگي شامل همه اقدام

بـرآوردن  ، دهي توسـعه نمـادين   هاي اجتماعي براي سمت خصوصي و اتحاديه
نيازهاي فرهنگي در مردم و دستيابي بـه تـوافقي دربـاره شـكلي از نظـم يـا       

سياسـت فرهنگـي   ، تـر  به عبـارت سـاده   .)1(شود انجام مي، دگرگوني اجتماعي
ريزان بـراي ايجـاد    شامل اصول مكتوب و غيرمكتوبي است كه از سوي برنامه

هـاي مختلـف    موجود و دستيابي به اهـداف مطلـوب در حـوزه   تغيير در وضع 
 -به تعبيـر ديگـر   . آيد و توسط مديران به اجرا در مي شود فرهنگي تدوين مي

مصـوب  ، كه در اصول سياست فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران   گونه  همان
سياست فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي  -نيز آمده است  1371سال 

ترين  تدوين و تعيين مهم، الن و متصديان امور در تشخيصو اتفاق نظر مسئو
سياست فرهنگـي را  . الرعايه در حركت فرهنگي است هاي الزم اصول و اولويت

هـايي   توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعـه عالئـم و نشـانه    مي
  . دهد دانست كه مسير حركت را نشان مي

ي ملي كشـورها داراي معنـا   سياست فرهنگي كشورها در چارچوب مرزها
چيزي كه دقيقاً مورد تهـاجم جهـاني    ؛شود بوده و در اين چارچوب اعمال مي

جهاني شدن از يك طرف ارتبـاط بـين ايـن چـارچوب و     . گيرد شدن قرار مي
كشـد و از طـرف ديگـر     اصول مورد نظر در حوزه فرهنـگ را بـه چـالش مـي    

. نمايـد  و يا كهنه تبديل مـي  ها را به چيزي غيرقابل اجرا محتواي اين سياست
قبل از اينكه تأثير جهاني شدن بر سياست فرهنگي كشورها را بتوانيم به طور 
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دقيقي درك نماييم ابتدا الزم است تغييرات انجام شده در سياست فرهنگـي  
  . هاي اخير را مورد بررسي قرار دهيم كشورها در دهه

به ويژه ، هاي اخير در دهه :صاحب نظران بحث سياست فرهنگي معتقدند
اي را شاهد  سياست فرهنگي كشورها تغييرات عمده، بعد از جنگ جهاني دوم

  اين تغييرات به طور خالصه عبارتند از؛. بوده است
گذار از مبنايي كامالً تك فرهنگي به منظور آمـاده سـازي و اشـاعه     )الف

ر اين تغييـ . تر و فراگيرتر فرهنگ از جانب دولت به يك وضعيت متنوع
در مطالعات فرهنگـي معاصـر بـه عنـوان فروپاشـي موقعيـت مسـلط        
هنجارهاي فرهنگ واالي طبقات باال و متوسط جامعه به نفع پاگرفتن 

شود و داراي مؤلفه  فرهنگ برخاسته از مبادالت مردم عادي تفسير مي
همچنـين ايـن   . هاي اقليت و محروم جامعـه اسـت   قوي توجه به گروه

سترسي و مشاركت فرهنگي به جـاي پيگيـريِ   تغيير شامل تأكيد بر د
ترويج گرايش تنوع فرهنگي و افـزايش بـه   ، در هنرهاي واال» كيفيت«

به  .)2(باشد اي مي هاي فرهنگي محلي و منطقه رسميت شناختن ارزش
عنوان مثـال در حـال حاضـر دو اصـل تنـوع فرهنگـي و حفاظـت از        

اي فرهنگـي و  هـ  پشـتيباني از فعاليـت  «تكثرگرايي فرهنگي در كنـار  
هنري و فراهم آوردن امكان دسترسي هرچـه بيشـتر عامـه مـردم بـه      

پسند جزء اصول سياست  و ترويج هنرهاي عامه» هاي فرهنگي فعاليت
  . شود محسوب مي افتهيتوسعه  يفرهنگي كشورها

هرچنـد دولـت   . انتقال از تسلط بخش عمـومي بـه بخـش خصوصـي     )ب
هـاي   را از طريـق سياسـت  ظرفيت هدايت و مديريت تغييـر فرهنگـي   

ولي قدرت آن براي انجام اين كار بـه  ، فرهنگي در اختيار داشته است
هاي  ناپذير در طول اين دوره به علت كاهش در بودجه ايي اجتناب گونه

هـا و افـزايش شـناخت     قطع دخالت دولت در برخـي از حـوزه  ، دولتي
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هـاي تجـاري بخـش فرهنگـي ضـعيف شـده        جهان سهيم در فرصـت 
  .)3(است

توجه به امر مقاومت فرهنگي و لزوم تمايز نسـبت بـه فرهنـگ غالـب      )ج
ها در سياسـت فرهنگـي كشـورها وارد شـده      جهاني و يا ديگر فرهنگ

تأكيد كشورها بر ميراث ملي و حمايت از زبان در همين راسـتا  . است
  . گيرد صورت مي

  تأثيرات جهاني شدن بر سياست فرهنگي
سياسـت فرهنگـي كشـورها در چـارچوب     ، ديمكركه مالحظه گونه  همان

و  شـود  ها اجرا مـي  مرزهاي ملي با تأكيد بر عناصر فرهنگي ملي توسط دولت
را بـه  ) عناصر فرهنگي ملي و دولـت ، چارچوب ملي(جهاني شدن هر سه آنها 

جهاني شدن بر محتوا و اصول سياست فرهنگي كشورها نيـز  . كشد چالش مي
خي از آنها را غيرمفيد و حتي غيرقابل اجرا و يا بر. اي دارد تأثير قابل مالحظه

تأثيرات جهاني شدن بر سياسـت فرهنگـي   . كند تبديل مي هفايد به چيزي بي
توان ايـن تـأثيرات را در چنـد     در مجموع مي. كشورها متنوع و پيچيده است

  :دكرمورد خالصه 
و (جهاني شدن سياست فرهنگي كشورها را به سمت نوعي همگوني  )الف

هاي ملي و محلي آنها را نيز  اگرچه تفاوت. دهد سوق مي) گوني يكنه 
  . كند برجسته و از نو تثبيت مي

ها در سياست فرهنگي كشـورها   جايگاه و نقش تقريباً انحصاري دولت )ب
سياسـت فرهنگـي قـبالً در داخـل     . با چالش جدي مواجه شده اسـت 

شـناخت   قلمرو ملي قرار داشت و نقش مهم دولت را به رسـميت مـي  
توان بـه   ديگر نمي، نظراني چون كانكليني ولي اكنون به عقيده صاحب

هـاي فرهنگـي بـه عنـوان يـك حـق انحصـاري كـه بوسـيله           سياست
هاي  آنها تسلط صنايع رسانه. يابد نگاه كرد هاي ملي تحقق مي حكومت
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ها را بـه   گير جهاني بر اشكال محلي سنتي توليد و انتشار فرهنگ توده
م سياست فرهنگي ملّي يي بر تضعيف قابليت دولت در تنظعنوان دليل

  .)4(دانند يم
هـاي   هـا و سـازمان   هـاي فرهنگـي خصوصـي و گـروه     بنگاه، كانكليني

سه نيروي اصلي دخيل در سياست فرهنگي ، مستقل را در كنار دولت
داند و بر همگرايي آنها در سياسـتگذاري فرهنگـي تأكيـد     كشورها مي

همگرايي بين اين سه نيرو بايد بيش و پـيش از   به عقيده وي. كند مي
زاي كشـورهاي   روزآمـد كـردن و گسـترش توليـد درون    ، همه تقويت

گام مهم در . پيراموني و چرخش روان اين كاالها در اين كشورها باشد
كــاهش عــدم تــوازن بــين كشــورهاي مركــزي و پيرامــوني افــزايش  

و آمـوزش فنـي   آورانـه   هـاي فـن   گذاري در نوسازي زيرساخت سرمايه
اي بايـد بـه ميـزان     اي حاشـيه  هاي قومي و منطقه زنان و اقليت. است

. اي جايگاه خود را داشته باشند متوازن در اين پرورش و آموزش حرفه
هـاي فرهنگـي دربـاره آن چيـزي كـه       همچنين بايد در متن سياست

البته ضروري . خوانيم نوعي تجديد نظر صورت گيرد منافع همگاني مي
هـاي   سـازي نهادهـا و برنامـه    به سوي خصوصـي  شه اين گراياست ك

هــا بايــد تصــور و  امــا در مــورد دولــت. فرهنگــي تغييــر جهــت دهــد
كاركردهاي آن را به عنوان عوامـل منـافع همگـاني و ميـراث جمعـي      

اگر قـرار نباشـد كـه كاالهـا و     . چندفرهنگي مورد مالحظه قرار دهيم
ض قابـل فـروش تنـزل    هاي فرهنگي به صورت كاالهـاي محـ   پژوهش

، حضور دولت به عنـوان يـك فضـاي مـردم سـاالرانه و متكثـر      ، كنند
  . )5(ضرورت دارد

سياست فرهنگي كشورها به سمت سياست مبتني بر تنوع فرهنگـي و   )ج
. ها تغيير جهت داده و خواهد داد توجه و تأكيد بر امور محلي و قوميت

بر عناصر ملي به  هاي فرهنگي مبتني بر اين اساس با چرخش سياست
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بر عناصر متنوع محلي و قـومي مواجـه    سمت سياست فرهنگي مبتني
لذا ارزش قائل شـدن بـه امـر محلـي و قـومي بـه       . بوده و خواهيم بود

معناي ناديده گرفتن و تقابل با امر ملي نخواهد بود و اصـوالً تبليـغ و   
هـا و معيارهـا يكسـان در ميـان تمـامي       ارزش، تثبيت يكسري اصـول 

  . مطلوب تصور نخواهد شدي امر، ها و يكسان با مركز يتقوم
بواسـطه گسـترش وسـايل اطالعـاتي و     ، بر اثـر فراينـد جهـاني شـدن     )د

تعقيب سياست فرهنگي در ، اي مدرن و گسترش تبادل فرهنگي رسانه
سياست فرهنگـي كشـورها در   . قلمرو ملي نه ميسر است و نه مطلوب

فراملـي و جهـاني تعريـف    حال حاضـر تـا حـدود زيـادي در گسـتره      
بـه  ، رسـاني  اطـالع ، آوري هاي فرهنگي ناشي از فن دگرگوني. شوند مي

، المللـي كـردن و جهـاني شـدن توليـد و مصـرف       موازت گرايش بـين 
مهاجرت و گردشگري موجـب شـده اسـت كـه تقريبـاً همـه جوامـع        

تـا پـانزده بيسـت سـال پـيش      . همزمان از خود واكنش نشـان دهنـد  
مهار اين جريـان ارتباطـات بـين جوامـع از طريـق      هايي براي  كوشش

اي براي بخـش توليـدات خـارجي و داخلـي در هـر       اختصاص سهميه
 50هـاي تلويزيـوني    مثالً اجبار به ايـن كـه كانـال   . كشور به عمل آمد

هـاي داخلـي نشـان بدهنـد يـا راديوهـا درصـد بيشـتري          فيلم درصد
 :يل ناكارآمد بودها به چند دل اين نظارت. موسيقي داخلي پخش كنند

شدن توليدات هنري و توليـد محصـوالت هنـري     اوالً اينكه ناسرزميني
ثانيـاً  . دشـ مشترك موجب كاهش پيونـدهاي آن بـا كشـوري خـاص     

هزينـه  ، اي در سراسر جهـان  هاي رسانه آورانه پخش پيام تسهيالت فن
گـذاري يـك كشـور     فيلم يا ضبط را باال برد كه جبران هزينه سـرمايه 

  .)6(دكرا مشكل واحد ر
يك تغيير ديگر در سياست فرهنگي كشـورها بـر اثـر فراينـد جهـاني       )  ه

تلفيـق  «اختالط فرهنگي و يـا  «توجه به چيزي است كه آن را ، شدن
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در حال حاضر سياست فرهنگي كشورها نـه تنهـا   . نامند مي» فرهنگي
بايد بر عناصر فرهنگي ملي و محلي خود تأكيد كند و آنها را در سطح 

بلكـه بايـد آمـادگي پـذيرش و جـذب       ،فراملي معرفي و عرضه نمايـد 
جـو و   از ايـن رو بايـد مشـاركت   . ها را فراهم نمايد عناصر ساير فرهنگ

در حال حاضر اين موضوع تا حدودي روشـن شـده   . پذير باشد مشارك
تحـت تـأثير شـرايط    ، ها و توليـدات فرهنگـي جهـاني    است كه ارزش

يعنـي همـان چيـزي     ؛كنند ديل پيدا ميسازگاري يا جرح و تع، محلي
موضوع اختالط فرهنگي . نامد كه را برتسون آن را خاص كردن عام مي

از . اكنون به عنوان يكي از پيامدهاي جهاني شدن مطرح شـده اسـت  
اي پـس از جنـگ سـرد رخ داده و بـا      هاي گسـترده  آنجا كه مهاجرت
جهاني شدن  فرايندهاي، هاي جديد ارتباطات جمعي توسعه تكنولوژي

رود كـه اخـتالط و پيونـد     بـه طـور منطقـي انتظـار مـي     ، دهشتسريع 
 .)7(تري از حيات اجتماعي تبديل شـود  فرهنگي حتي به وجه برجسته

به عنوان مثال اختالط فرهنگي به خوبي در ميان مهـاجران پراكنـده   
بـه  «اصطالح دياسپورا بـه بيـان هـال    . قابل مشاهده است 1)دياسپورا(

الط و چند تباريي اشاره دارد كه بـه عنـوان يكـي از نتـايج     تجربه اخت
بـه عقيـده وي   » . نوردد هاي ملي را درمي مرزهاي فرهنگ، پراكندگي

حــداقل در بريتانيــا و ايــاالت متحــده تغييــري در سياســت فرهنگــي 
بـازيگران و  ، به اين سـو  1960از دهه . هاي قومي رخ داده است اقليت

اي شـدن   ياسـتي شـدند كـه حاشـيه    متفكران سياه پوسـت درگيـر س  
پوستان به وسيله جماعت سفيدپوست مورد مخالفت قرار  فرهنگ سياه
انـد كـه از حـق بيـان تـاريخ و       دهكـر پوستان درخواست  گرفته و سياه

براي مثـال در  . مند شوند تجربه خودشان براساس معيارهاي خود بهره

                                                           
1. Diaspord 
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د شـ توليـد   ها العاده مشهور ريشه مجموعه تلويزيوني فوق 1977سال 
پوستان از منظـر افـرادي بـود كـه بـه       كه هدف آن نمايش تاريخ سياه

  .)8(بردگي كشانده شده بودند
هـا و تفـاوت ملـي تـأثير گذاشـته و از آن       جهاني شدن بـر حساسـيت   )و

ها و برجسته كـردن   بر اين حساسيت لذا تعقيب اصول مبتني. كاهد مي
. نخواهـد بـود   يلويت اصـل ها و وجوه متمايز فرهنگي ديگر در او نشانه

هاي فرهنگـي ملـي هسـتند و     توليدات فرهنگي همچنان بيانگر سنت
ــد  ــداري و . فقــط در ســرزمين خودشــان چــرخش دارن ــاي دي هنره

هاي الكترونيكي همچنان  اي رسانه ادبيات و به طور فزاينده، شنيداري
خوراك دهنده تحليل هر ملت هستند؛ آنها عرصه تقـديس و ارتبـاط   

اما بخش . اي هستند هاي منطقه هاي هويت ها و نشانه جلوه، هنرمندان
رو به افزايشي از توليدات فرهنگي تركيـب صـنعتي بـه خـود گرفتـه      

از سـوي  ، آيـد  هاي ارتباطي فراملي به چـرخش درمـي   در شبكه. است
آموزنـد   كنندگاني كه مي مصرف. شود كنندگان دريافت مي انبوه مصرف

شـناس برزيلـي    آنچه رنـااُرتيس مـردم  . تا مخاطبان ناسرزميني باشند
المللـي   اين اجتماعات بـين . نامد مي» المللي اي بين يك فرهنگ توده«

هـاي   بـه خصـوص نسـل   . كاهد هاي ملي مي تماشاگر از اهميت تفاوت
هـاي همگـن    هاي فرهنگي خود را بـا اطالعـات و شـيوه    جوان فعاليت

بي يـا مـذهبي   مذه، كنند كه جدا از بافت سياسي اي همسان مي شده
  .)9(گيرند از جوامع متفاوت مي، خود

و شايد  -ترين  رسيدن به وحدت نمادي و كنترل فرهنگي يكي از مهم )ز
. گرديـد  هاي فرهنگي كشورها محسوب مي اهداف سياست -ترين  مهم

تحقـق آن را اگـر نـاممكن نكـرده باشـد قطعـاً در آن       ، جهاني شـدن 
تـرين سياسـتگذار    نوان اصـلي ها به ع دولت. تشكيك ايجاد كرده است

توزيع و مصـرف كاالهـا و   ، توانند مانند سابق توليد فرهنگي ديگر نمي
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ها اكنون قـادر بـه كنتـرل     دولت. محصوالت فرهنگي را كنترل نمايند
ايـن  . باشـد  نمـي ، كننـد  ها و افكاي كه از مرزهايش عبـور مـي   انديشه

راديو و اينترنـت و  ، ماهواره، انديشه به طور مستقيم از طريق تلويزيون
هاي چند مليتي كـه محصـوالت    به طور غيرمستقيم به وسيله شركت

هـاي زنـدگي را بـه همـراه خـود       تبليغات و تجاري شدن شيوه، جديد
و بـدين ترتيـب    )10(گردنـد  ملـت مـي   -وارد مرزهاي دولت ، آورند مي

  . نمايند ها دشوار مي كنترل فرهنگي را براي دولت
هـاي فرهنگـي يكـي از پيامـدهاي      دن فعاليـت اقتصادي و تجـاري شـ   )ح

شود كه اكنون در سياست فرهنگي كشورها  جهاني شدن محسوب مي
هـاي فرهنگـي    بدين معنا كه در سياست. مورد توجه قرار گرفته است

كشورها به فعاليت فرهنگي و توليدات هنري به عنوان امري اقتصادي 
توسـعه و رشـد    سـاز  توانـد زمينـه   شود كـه مـي   و تجاري نگريسته مي

به عنوان نمونه اگر موسيقي را درنظر بگيريم اكنون از . اقتصادي باشد
اي براي بهبود وضـعيت   يك بيان فرهنگي صرف فراتر رفته و به وسيله

 :كـه تراسـبي معتقـد اسـت    گونـه   همـان . اقتصادي تبديل شده اسـت 
رو يكـي از   ترين اشكال بيـان بشـري و از ايـن    موسيقي يكي از اساسي

از سوي . المللي است اي ملي و بين منطقه، صر اصلي فرهنگ محليعنا
چرا كه بخش مهمي از  ؛ديگر موسيقي يك كاالي مهم اقتصادي است

، دهـد  كنندگان را به خود تخصيص مي هاي اوقات فراغت مصرف هزينه
وسيله امرار معاش كارگران بيشماري را كه در توليد و توزيع آن دست 

تـر   تـر و جهـاني   ها كه روز به روز عامه و در رسانه كند فراهم مي، دارند
طـور   موسيقي همـان . شوند و در صنايع ارتباطي نقش كليدي دارد مي

به . كه نوعي سرمايه فرهنگي است سرمايه و كاالي اقتصادي نيز است
توانـد بـه    شود و مـي  عبارت ديگر يك وسيله درآمدزا نيز محسوب مي

. عه كشورها نقش مهمي ايفا نمايـد عنوان يك كاالي اقتصادي در توس
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راه را ، تلقي موسيقي به مثابه يك كاالي اقتصادي در جريان توسـعه «
هـاي بيـان    كند كه موسيقي تنهـا يكـي از صـورت    براي اين امر بازمي

اي بـراي   رود و وسـيله  بلكه كاربرد آن بسيار فراتر مـي ، فرهنگي نباشد
از موسيقي است كه همين برداشت . شود تقويت وضعيت اقتصادي مي

  .)11( »دهد نقش بالقوه آن را در جريان توسعه كشورها نشان مي

  نتيجه گيري
. تأثيرات جهاني شدن بر حيات اجتماعي بسـيار متنـوع و پيچيـده اسـت    

/ در كنـار هـم قرارگـرفتن همگـوني     . تناقص در ذات جهاني شدن قـرار دارد 
جهاني شـدن از  . است محلي گوياي اين تناقض/ خاص و جهاني / عام ، تمايز

شود كه جهان را به عنـوان يـك    يك طرف فرايندي همگون ساز محسوب مي
گونـه   همـان . ساز سازد و از طرف ديگر فرايندي است ناهمگون كل پديدار مي

هـا نيـز    ناهمگوني، شود كه بر اثر جهاني شدن يكپارچگي و همگوني ايجاد مي
شـود و زنـدگي بـه طـور      مـي  از طريق فرايند جهاني شدن توليـد و بازتوليـد  

  . شود اي پاره پاره مي فزاينده
هـاي   هـا و چـالش   برد و فرصت جهاني شدن مرزها و قلمروها را از بين مي

تـوان در سـطوح    هـا را مـي   هـا و چـالش   ايـن فرصـت  . آورد جديدي پديد مي
اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي و مالحظه ، سياسي، تكنولوژيكي –اقتصادي 
سطحي است  –ترين  و شايد مهم –ترين  ح فرهنگي يكي از مهمسط. قرار داد

بـه  . دهـد  هاي مربوط به جهاني شدن در آن روي مي كه تغييرات و دگرگوني
گيـري   ماهيت جهاني كه در حال شكل، عقيده اكثر انديشمندان جهاني شدن

اي از فرهنگـي   جنبه، است اساساً ماهيتي فرهنگي است و اصوالً جهاني شدن
در همـين راسـتا بررسـي    . رود زافزون زندگي اجتماعي به شـمار مـي  شدن رو

سياسـت  . تأثير جهاني شدن بر سياست فرهنگي كشورها داراي اهميت است
در قلمرو ملي با تأكيـد بـر عناصـر فرهنگـي ملـي توسـط       ، فرهنگي كشورها
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جهاني شدن با اهميت بخشـيدن بـه عناصـر فراملـي و     . شود ها اجرا مي دولت
هاي مشترك  ها و مطرح كردن ارزش به چالش كشيدن نقش دولت با، فروملي
هـر سـه جنبـه    ، هاي محلي و قومي اي و برجسته كردن فرهنگ توده، جهاني

را بـا  ، فرهنـگ ملـي و دولـت   ، يعنـي چـارچوب ملـي   ، مهم سياست فرهنگي
اي كه برخـي از اصـول سياسـت     تغييرات اساسي مواجه ساخته است؛ به گونه

را  ياي از اصول ي غيرمفيد و غيرقابل اجرا تبديل كرده و پارهفرهنگي را به امر
  .اند به متن آورده است كه در حاشيه قرار داشته
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  مقدمه
مورد بررسـي و  توان  مياز زواياي مختلفي را ساماندهي فرهنگي در ايران 

هاي فرهنگـي يـا بـه     قوانين و برنامه، يكي از اين زوايا. داد شناسي قرار آسيب
هـاي   اصـول و سياسـت  ، در اين بعد. گذاري است مشي عبارتي نظام كالن خط

قانون ، )مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي(هوري اسالمي ايران فرهنگي جم
اول تـا  (اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران  ، برنامه توسعه اقتصادي

هـاي   هـا و رويـه   نامه مصوبات فرهنگي مجلس شوراي اسالمي و آيين، )چهارم
عنـوان خطـوط مشـي فرهنگـي      تـوان بـه   هـاي فرهنگـي را مـي    خود سازمان
همچنــين از زاويــه مــديريت و عملكــرد . ســالمي ايــران نــام بــردجمهــوري ا

بررسـي  . تـوان ايـن بررسـي را انجـام داد     ، مـي ها و نهادهاي فرهنگي سازمان
از آن جهت داراي اهميـت اسـت كـه تحقـق     ساماندهي فرهنگي از اين زاويه 

هـا و   بـدون داشـتن سـازمان   ، ترين شـكل آن  حتي در مطلوب، اي هيچ برنامه
اكثر نظر به ، در مورد ايران. هنگي كارآمد و اثربخش ممكن نيستنهادهاي فر

هـاي   نهادهـا و سـازمان  ، نظران و حتي خود مسئولين و مديران كشور صاحب
هـاي انـدكي    در تحقيقات و گزارش. فرهنگي از كارايي الزم برخوردار نيستند

يكـي از  ، هاي فرهنگي كشورمان صورت گرفتـه اسـت   خصوص فعاليت كه در
ها و اهداف حوزه فرهنگ را مربوط به ضعف  اي اصلي عدم تحقق برنامهه علت

در گزارش اقتصادي سـال  . اند هاي فرهنگي دانسته عملكرد و مديريت سازمان
تحقق يا عدم تحقـق اهـداف    در خصوص كه سازمان برنامه و بودجه - 1370
ان عنـو  شش علـت بـه   - كردبيني شده در قانون برنامه توسعه اول ارائه  پيش



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     196
 

 

غيـر از يـك   ، از اين شـش علـت  . شدهاي فرهنگي ذكر  تحقق برنامه علل عدم
بقيه به ضـعف عملكـرد و مـديريت    ، مورد؛ يعني عدم تخصيص اعتبارات الزم

  : اين داليل عبارتند از. شود هاي فرهنگي مربوط مي سازمان
  كمبود نيروي انساني متخصص ازجمله كارشناسان و مديران فرهنگي؛. 1
هنـري  ، گذار و مجريان امور فرهنگي هاي سياست فكيك دستگاهعدم ت. 2

 ها؛ همچنين عدم هماهنگي ميان مجريان اين فعاليت، و تبليغي
به سبب مشخص نبـودن  ، ها و انجام كارهاي موازي وجود دوباره كاري. 3

 ربط؛ ها و نهادهاي ذي محدوده وظايف دستگاه
دادن مردم به استفاده از  عدم انجام تبليغات الزم و مناسب براي سوق. 4

 هاي فرهنگي و هنري؛ برنامه
و بـه هنگـام نبـودن     فقدان اطالعات و آمار مورد نياز فرهنگي و هنري. 5

 . اطالعات موجود
بلكـه   ؛ها مرتفـع شـده باشـند    رسد اين ضعف حاضر نيز به نظر نمي درحال

اوم كـم و بـيش تـد   ، ها ها در كنار ساير ضعف دهد اين ضعف شواهد نشان مي
از سـوي سـازمان   ، نامه برنامـه  گزارشي در هفته 1385در سال . داشته باشند

در خصوص عملكرد دولت در حـوزه فرهنـگ منتشـر    ، ريزي مديريت و برنامه
ترين مشكالت فـراروي   عنوان مهم شد و در آن مسائل و مشكالت مديريتي به

رغم گذشت  داد علي اين گزارش نشان . هاي فرهنگي دانسته شد تحقق برنامه
هنوز نه تنها از مشكالت مديريتي حوزه فرهنگ كم نشده؛ بلكه بـر  ، سال 15

  :اي از اين مشكالت عبارتند از پاره. حجم آن نيز افزوده شده است
، هاي دولـت در هـدايت   جايگاه و مسئوليت، نبود تعريف مشخص از نقش

مـبهم و  نظارت و اجراي حوزه فرهنگ و هنر كه مديريت فرهنگي را ، حمايت
فقـدان  ، گـذار و متـولي بخـش    تعدد نهادهـاي سياسـت  ، سازد ناهماهنگ مي

هاي غير پاسخگوي فعال در بخش  وجود سازمان، ها هماهنگي در اجراي اقدام
زدگـي نظـام    سياست، كنند فرهنگ كه از منابع عمومي دولت نيز استفاده مي
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جرايـي كـه   گـري و ا  اشتغال نهادهاي ستادي به امر تصدي، مديريت فرهنگي
هـايي   اغلب مستلزم ورود به حيطه فعاليت بخش خصوصي و پيدايش مؤسسه

عرصه را بر بخش خصوصي ، هاي دولت ها و كمك است كه با استفاده از يارانه
هـاي   فعاليـت ، انـد  ها از بخش شده تنگ كرده و در نتيجه موجب فرار سرمايه

هي بخش فرهنگي و تداخل وظايف و پراكندگي امور در حوزه سازماند، موازي
عدم تمايل بخش خصوصي و مردمي براي مشـاركت مـالي در اجـراي    ، ديني

پــذيري و  داليـل متعـدد ازجملـه مخـاطره     هـاي فرهنگـي و دينـي بـه     برنامـه 
هـاي اقتصـادي و    گذاري در ايـن بخـش در مقايسـه بـا سـاير بخـش       سرمايه

مراكز متولي ها و  وضعيت نامطلوب منابع انساني و كاركنان سازمان، اجتماعي
تخصـص و عـدم توانـايي جـذب نيـروي      ، امور فرهنگي كشور از حيث تجربه

عدم ، هاي بخش ها بر روند فعاليت تأثير شديد تحوالت ساير بخش، متخصص
، انجام و ارائه مطالعات عميق و كاربردي و استفاده مؤثر از اعتبارات پژوهشـي 

هاي تحت شمول اين  گاهمشكل نظام نظارتي در برخورد كارآمد و مؤثر با دست
تنـوع روزافـزون   ، ريـزي  هـا و نظـام بودجـه    با توجه به ماهيت فعاليـت ، حوزه

جنسـي در كنـار فقـدان و عـدم ايجـاد      ، تقاضاهاي فرهنگي به لحـاظ سـني  
نبود نظـام آمـاري و اطالعـات    ، هاي الزم براي تحقق تقاضاها و نيازها ظرفيت
و وجـود ضـعف   ، رهنگي و هنريهاي ف هنگام و كارآمد در سازمان هب، منسجم

ريـزي و ارزيـابي    برنامـه ، گـذاري  در استفاده از آمار و اطالعات براي سياسـت 
، هـاي اقتصـادي   ضعف تعامل بخش فرهنگ با ساير بخش، عملكرد اين حوزه

سياسي و اجتماعي كشور و كمتـرين نگـاه بـه مسـائل فرهنگـي و بـومي در       
هـاي   زيرسـاخت  كـردن ي در فراهم هاي قانون كمبود، ها هاي ساير بخش برنامه

اولويـت  ، خأل و روزآمـد نبـودن قـوانين   ، مربوط به صنايع و توليدات فرهنگي
هاي متعـدد بـه    وجود رايانه، قائل نشدن براي اصالحات قانوني الزم در بخش

هاي ناكارآمد و عدم اهتمام جدي بـه مطالعـه و تغييـر شـيوه پرداخـت       شيوه
  . وزهها با توجه به شرايط ح يارانه
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  )قوانين و مقررات(هاي فرهنگي  برنامه
تـوان از زوايـه    ميرا در ايران  ساماندهي فرهنگيكه گفته شد گونه  همان

قوانين و مقررات بخش فرهنگ . شناسي قرار داد قوانين و مقررات مورد آسيب
قـوانين  ، هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران  اصول و سياست: بيشتر شامل
مصوبات ، اجتماعي و فرهنگي، سوم و چهارم توسعه اقتصادي ،دوم، برنامه اول

مقـررات خـود   ، هـا  نامـه  هاي دولـت و آيـين   بخشنامه، مجلس شوراي اسالمي
هـاي   خصـوص اصـول و سياسـت    در. هـا و نهادهـاي فرهنگـي اسـت     سازمان

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در فصـول قبـل توضـيحات الزم ارائـه شـده      
به بحث ، وص ساير قوانين و مقررات حوزه فرهنگخص در اين فصل در. است

  . و بررسي خواهيم پرداخت
اجتماعي و فرهنگي در كشورمان به ، تاكنون چهار برنامه توسعه اقتصادي

تـرين اسـنادي هسـتند كـه مجريـان       ها مهم اين برنامه. تصويب رسيده است
ا را زننـد و عملكـرد آنهـ    هاي مختلف دست به اقدام مي در بخش، براساس آن

. ها مورد ارزيابي قرار داد توان براساس اهداف تعيين شده در اين برنامه نيز مي
 84-88و  79-83، 74-78، 68-73هاي  سال، هاي چهارگانه توسعه در برنامه

. براي بخش فرهنگ اهداف كيفي و كمي متعددي در نظر گرفته شـده اسـت  
در . قـرار داد  تحليـل  و توان مـورد بررسـي   اين اهداف را از زواياي مختلف مي

 -رسـمي و غيررسـمي  –با توجه به گزارشـات موجـود   ، اهداف كمي خصوص
اهـداف   در خصـوص ، اما راحتي انجام داد توان تا حدودي اين بررسي را به مي

ابتـدا  ، قبل از آنكه اين بررسي را آغاز كنـيم . كيفي اين كار بسيار دشوار است
هـاي توسـعه    فرهنـگ در برنامـه  هـا و اهـداف بخـش     الزم است بدانيم برنامه

هـا و اشخاصـي    اجتماعي و فرهنگي چگونه و توسـط چـه سـازمان   ، اقتصادي
  . شوند تدوين مي

  هاي چهارگانه توسعه  ريزي برنامه بررسي نظام برنامه
اولـين  ، براساس اسنادي كه سازمان برنامه و بودجـه منتشـر كـرده اسـت    

براسـاس تصـميمات   ، كشـور  اجتماعي و فرهنگي، هاي توسعه اقتصادي برنامه
است كه در جلسات متعدد بر روي شده ها و شوراهاي مختلفي تدوين  كميته



 199     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

هاي الزم را انجـام داده   ها و نهادهاي مختلف بررسي برنامه پيشنهادي سازمان
و سـازمان  ) تـا زمـان ادغـام   (سازمان برنامه و بودجه . اند دهكرو اتخاذ تصميم 

تـرين و   محـوري ، هـاي انجـام شـده    ريـزي  امـه ريـزي در برن  مديريت و برنامـه 
هـاي   ريـزي برنامـه   همچنـين نظـام برنامـه   . انـد  ها بوده تأثيرگذارترين سازمان

، هـا  اگر يكي از برنامـه . چهارگانه توسعه تا حدودي شكل مشابهي داشته است
تـوانيم نظـام    مـي ، ميينمـا عنـوان نمونـه انتخـاب     مثالً برنامه دوم توسعه را به

نمودار سـازماني تشـكيالت   . هاي توسعه را بهتر درك كنيم برنامه ريزي برنامه
  :ريزي برنامه دوم توسعه در بخش فرهنگ به صورت زير بوده است نظام برنامه

  ريزي برنامه دوم توسعه نمودار سازماني تشكيالت نظام برنامه
  مجلس

  هيئت وزيران

  ريزي امور اقتصادي شوراي برنامه

  ريزي ستاد برنامه

  تلفيق امور اجتماعي و عمومي شوراي

  تربيت بدني و توريسم، ريزي فرهنگ شوراي برنامه

  
ريزيكميته برنامه

ريزي برنامه كميته  ريزي صدا و سيما كميته برنامه فرهنگ و توريسم
  بدني و ورزش تربيت

شـوراي  ، گـذار  نهاد عـالي سياسـت  ، هاي توسعه ريزي برنامه در نظام برنامه
  :ت كه اعضاء آن عبارتند ازاقتصاد بوده اس

، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، جمهور رئيس
، وزيـر كشـاورزي  ، وزير معادن و فلـزات ، وزير صنايع، رئيس كل بانك مركزي

وزيـر نفـت و   ، وزير كار و امور اجتمـاعي ، وزير جهاد سازندگي، وزير بازرگاني
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گيـري   اه محوري و اصلي اين شورا در نظام تصميمبا توجه به جايگ. وزير نيرو
تصميمات و مصوبات آن از اهميت بـااليي برخـوردار بـوده    ، گذاري و سياست

اي از حـوزه فرهنـگ    نكته قابل توجه اين است كه در اين شورا نماينده. است
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در آن عضو نبوده ، به عبارتي ديگر. حضور ندارد
هـاي توسـعه محسـوب     ريـزي برنامـه   يكي از نقايص بزرگ برنامـه  است و اين

ربـط پنهـان نبـوده و بـه      اين نقص البته از ديـد مسـئوالن ذي  . شده است مي
 23/8/1371در جلسه مورخ . تا آن را مرتفع سازند كردندهمين دليل تالش 

تصـميمي بـه شـرح    ، تربيت بدني و توريسم، ريزي امور فرهنگ شوراي برنامه
  :خاذ نمودزير ات
ـ ـاء آقاي الريجـاي به امض طي نامه« ـ ـاني از مق است جمهـوري  ـام ري

ريزي امور  درخواست گردد تركيب شوراي برنامه) آقاي هاشمي رفسنجاني (
 –ريـزي امـور اقتصـادي     اقتصادي تغيير يافته و نام آن به شـوراي برنامـه  

آن  فرهنگي اصالح شود و يك نماينده بخش فرهنـگ نيـز در   –اجتماعي 
  . )1(»عضويت يابد

، تر ريزي يا به عبارت دقيق ستاد برنامه، تر از شوراي اقتصاد در سطح پايين
عضـو داشـت و تنهـا     22اين ستاد . ريزي امور اقتصادي قرار دارد ستاد برنامه

عضو فرهنگي آن مدير كل دفتر امور فرهنگ و هنر و تربيـت بـدني سـازمان    
اد شامل چندين شورا و كميته بـوده اسـت   اين ست. برنامه و بودجه بوده است

اي با نام فرهنگ و يا چيزي شبيه به آن  هيچ شورا يا كميته، كه در ميان آنها
  . وجود نداشته است
گيرندگان حوزه فرهنگ را در شوراي تلفيق امور اجتمـاعي   ردپاي تصميم

 اين شورا داراي پنج زيرمجموعه بوده كه يكي. توان سراغ گرفت و عمومي مي
معـاون  : اعضاء اين شـورا عبارتنـد از  . هنر و تربيت بدني است، از آنها فرهنگ
، مشاور معاونـت امـور اجتمـاعي   ، معاون امور مناطق و مجلس، امور اجتماعي

مديركل دفتر امور بهداشت و ، هنر و تربيت بدني، مديركل دفتر امور فرهنگ
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ير كـل امـور   عـالي و تحقيقـات و مـد   ، مديركل دفتر آموزش عمـومي ، درمان
  . اند عمومي و دفاعي كه همگي آنها از سازمان برنامه و بودجه بوده

ريزي فرهنگ و تربيت بـدني در هنگـام تـدوين برنامـه دوم      شوراي برنامه
  :داراي هشت عضو بوده است كه عبارتند از، توسعه
  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي؛  -1
 رياست سازمان تربيت بدني؛  -2
 يما؛ رياست سازمان صدا و س -3
عنوان  مديركل دفتر فرهنگ و ارشاد اسالمي سازمان برنامه و بودجه به -4

 دبير شورا؛ 
مـدير دفتـر   (شـورا   ءسه نفر متخصص در امور بخش به انتخاب اعضـا  -5

مشـاور رئـيس سـازمان    ، ريزي فرهنگ و ارشاد اسـالمي  طرح و برنامه
 ؛ )تربيت بدني و قائم مقام صدا و سيما

معـاون بنيـاد   (شورا  ءصي به انتخاب اعضايك نفر نماينده بخش خصو -6
 ؛)رئيس سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان

ريـزي فرهنـگ و تربيـت     اعضاء شوراي برنامه در خصوص نكته قابل توجه
عنـوان نماينـده بخـش     بـه ، انتخاب معاون بنياد مستضـعفان ، بدني و توريسم

ريزي برنامـه دوم   ام برنامهخصوصي است و اين امر نشانگر آن است كه در نظ
بلكه جايگاه اندك آن نيز  ؛نه تنها اهميتي به بخش خصوصي داده نشده است

  . در عمل توسط بخش دولتي تصاحب شده است
تربيت بدني و توريسم داراي سـه كميتـه بـا    ، ريزي فرهنگ شوراي برنامه

كميتـه تخصصـي   ، ريـزي فرهنـگ و توريسـم    هاي كميته تخصصي برنامـه  نام
ريزي تربيت بـدني و ورزش   ريزي صدا و سيما و كميته تخصصي برنامه نامهبر

  . كميته فرهنگ و توريسم ده عضو به شرح زير داشته است. بوده است
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ريزي فرهنگ و  برنامه تركيب اعضاء كميته تخصصيـ  1جدول شماره 
  )برنامه دوم توسعه( توريسم

يف
رد

  

سمت در  نام و نام خانوادگي
  سمت در نهاد  وعنهاد متب  كميته

رئيس   آقاي ذوعلم  1
مدير دفتر طرح و   وزارت فرهنگ و ارشاد كميته

  ريزي برنامه

دبير   آقاي زماني زنوزي 2
، كارشناس دفتر فرهنگ  سازمان برنامه و بودجه  كميته

  هنر و تربيت بدني
  معاون امور فرهنگي  وزارت فرهنگ و ارشاد  عضو آقاي مسجد جامعي 3
  معاون امور پژوهشي  وزارت فرهنگ و ارشاد  وعض  آقاي سبحاني 4

كارشناس دفتر طرح و   وزارت فرهنگ و ارشاد  عضو  آقاي ستاريان 5
  ريزي برنامه

معاون امور سياحتي و   وزارت فرهنگ و ارشاد  عضو  آقاي علي عسگري 6
  معاون  سازمان ميراث فرهنگي  عضو  زاده آقاي شريعت 7
  مدير طرح و برنامه  بليغات اسالميسازمان ت  عضو  آقاي بوليني 8

كانون پرورش فكري كودكان  عضو  آقاي وزيري 9
  معاون  و نوجوانان

10 
يك نفر برحسب مورد

هاي تحت  از دستگاه
  پوشش

  عضو

افراد زير برحسب : توضيح
جلسات كميته مورد در 
  ريزي فرهنگ و برنامه

  .اند توريسم حضور داشته

  

  مدير طرح و برنامه  .ا. ا. خبرگزاري جسازمان   عضو  آقاي وطن دوست 11

سازمان مدارك فرهنگي   عضو  محمدي آقاي علي 12
 انقالب

  رئيس

  مدير روابط عمومي  سازمان حج و زيارت  عضو  آقاي مظفري فرد 13

آقاي حجت االسالم  14
معاون سازمان اوقاف و  سازمان اوقاف و امور خيريه  عضو  گيوي

  امورخيريه
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  وزارت فرهنگ و ارشاد  عضو  آقاي يزدان پناه 15
ريزي و  مدير دفتر برنامه

امور فني معاونت سياحتي
  و زيارتي

اجتماعي و فرهنگي جمهوي اسالمي ، مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي: منبع
  .84، ص 1372سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول،  ،جلد هفتم، ايران

  )1368-1372(اهداف بخش فرهنگ در برنامه اول توسعه 
اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي     ، در برنامه اول توسعه اقتصادي

هدف كمي بـراي   10سياست كلي و  10، استراتژي 4، هدف كيفي 22ايران 
هـا بـه صـورت     اين اهداف و سياسـت . حوزه فرهنگ در نظر گرفته شده است

  :اجمال عبارتند از
  1اهداف كيفي

  شمول اسالمي؛ جهان هاي واال و پرورش و تعالي انسان با ارزش -1
فرهنگ و هنر اسالمي و نشر و ، بازيافت دقيق معارف و مفاهيم ارزشي -2

 تبليغ آن در ايران و جهان؛
تشويق و ارتقاء حس احتـرام بـه قـانون و حقـوق     ، تقويت روحيه ملي -3

شناسـي و   و تعميق و گسترش حس وظيفـه ، انسان و حفظ آزادگي او
 ايثار در جامعه؛

اي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و تقـوي  ايجاد محيط مساعد بر -4
 و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛

 ها؛ هاي عمومي در همه زمينه باالبردن آگاهي -5
، هـاي علمـي   تقويت روحيه بررسـي و تتبـع و ابتكـار در تمـام زمينـه      -6

 فرهنگي و اسالمي؛
 هاي مساعد براي مشاركت عامه مردم در امور اجتماعي؛ ايجاد زمينه -7

                                                           
 . خرج از قانون اساسي هستندمست 8الي  4اهداف شماره . 1
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 وسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم؛ت -8
، بهبود كمي و كيفـي اخبـار و امـور تحقيقـاتي در سـه بخـش توليـد        -9

 گردآوري و توزيع؛
 هاي كيفيت در بخش؛ بهبود شاخص -10
 هاي فرهنگي و هنري و رونق فرهنگي در جامعه؛ توسعه آفرينش -11
، هنگي در كشورتقويت و اعتالي فرهنگ مكتوب و روابط فر، توسعه -12

 ترين عوامل گسترش فرهنگ؛ به عنوان مهم
 توسعه و اعتالي هنر كشور و تحكيم جايگاه اجتماعي آن؛ -13
هـاي   احيا و معرفي ميراث فرهنگـي كشـور و آثـار و ارزش   ، حفاظت -14

فرهنگي انقالب و دفاع مقدس و بهبـود و گسـترش پـژوهش در ايـن     
 زمينه؛

المللي  هاي اسالمي و بين يمبادالت و همكار، توسعه و تقويت روابط -15
صدور فرهنگي انقالب و انتقـال  ، در جهت نشر و تبليغ معارف اسالمي

مناسب دستاوردهاي سازنده فرهنگي از ديگـر كشـورهاي جهـان بـه     
 داخل كشور؛

المللي  ها و تحقيقات بنيادي فرهنگي و بين گسترش و بهبود بررسي -16
دي در امور فرهنگي و حراست از زبان فارسي و توسعه تحقيقات كاربر

 ها؛ ها و برنامه عنوان پشتوانه اصلي كليه فعاليت به
رشـد و پـرورش اسـتعدادها و    ، آمـوزش ، توسعه و اعـتالي پـژوهش   -17

 هاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان؛ خالقيت
، اعـم از توسـعه فرهنگـي   (كمك به تبيين صحيح مفـاهيم توسـعه    -18

 در جامعه؛) . . . و علمي، كشاورزي، بهداشتي، صنعتي، اقتصادي
گسترش و پوشش مطبوعـات خبـري و بهبـود نشـريات فرهنگـي و       -19

هاي عمومي و تحكيم پيوندهاي اسالمي  علمي در جهت اعتالء آگاهي
 و ملي؛
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 مجله و كيفيت مطالب آنها؛، بهبود نظام توليد و توزيع روزنامه -20
هاي علميه و مدارس دينـي كشـور و مـدارس     توسعه و تقويت حوزه -21

 ش آنها در خارج از كشور؛زيرپوش
وقـف و امـور    ترويج سنت نبوي، توسعه و بهبود حراست از موقوفات -22

 . خيريه و گسترش فرهنگ و حل معضالت اجتماعي

  ها استراتژي
هـاي اسـالمي در روابـط     رشد و تسري فرهنـگ و ارزش  ء،تأكيد بر احيا -

هاي عمومي با عنايت بـه حفـظ همبسـتگي     آگاهي ءاجتماعي و اعتال
  اي و بومي و اطالعات مخاطبان؛  لي و رعايت تنوع وجوه منطقهم

تقويت همبستگي اسالمي ، المللي هاي بين گسترش مبادالت و همكاري -
در جهان و انتقال دستاوردهاي مناسـب و سـازنده فرهنگـي و علمـي     

 كشورهاي ديگر به كشور؛
امـور   دنكرهاي فرهنگي و پرهيز از تفكر دولتي  همگاني كردن فعاليت -

 هاي نظارتي و هدايتي؛ با تأكيد بر سياست، فرهنگي
حمايــت از حقــوق فــردي و اجتمــاعي در آزادي بيــان و نشــر اخبــار و  -

 . اطالعات

  هاي كلي سياست
اولويت دادن بـه كودكـان و نوجوانـان و اقشـار و منـاطق محـروم در        -1

  هاي فرهنگي و هنري داخل كشور؛ برنامه
هـاي   امع اسـالمي و ايرانيـان در برنامـه   اولويت دادن به كشورها و مج -2

 فرهنگي و هنري خارج از كشور؛
پرورش استعدادها و ، اولويت دادن به آموزش و تربيت نيروهاي انساني -3

هاي فرهنگـي و   هاي حمايتي در مجموعه برنامه ها و نيز طرح خالقيت
 هنري؛
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هاي موجـود بـه جمعيـت     جلوگيري از كاهش شاخص نسبت ظرفيت -4
 كشور؛

هـاي مردمـي در جهـت تـأمين      هـا و مشـاركت   گذاري سرمايه هدايت -5
 نيازهاي عمده بخش؛

سازماندهي و ترويج بازار محصوالت فرهنگي و هنري و سـازماندهي و   -6
 هاي دولتي غير فرهنگي؛ برداري از امكانات فرهنگي دستگاه بهره

برداري حـداكثر   هاي موجود و بهره نوسازي و تجهيز ظرفيت، بازسازي -7
 گيري از درآمدهاي حاصل در بخش؛ همراه بهره به، از آن

ها بـا عنايـت بـه     ها و فعاليت برنامه، سازماندهي و هماهنگي تشكيالت -8
 ها؛ گذاري ريزي و سياست تمركز در برنامه

اي نمودن نظام آماري و  پايه، هاي پژوهشي و اطالعاتي تقويت ظرفيت -9
 ها؛ ريزي و ارزشيابي فعاليت برنامه

 . نيروي انساني و مديران شاغل در بخشبازيابي و آموزش  -10

  هاي اجرايي ها و سياست اهداف كمي و برنامه
  و معرفي ميراث فرهنگي كشور؛ ءاحيا، حفظ، پژوهش -1
 گسترش فرهنگ و هنر؛ -2
 المللي؛ هاي فرهنگي بين انجام فعاليت -3
 پرورش و رشد استعدادهاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان؛ -4
 خدمات اداري؛ -5
 خبرگزاري؛ -6
 مطبوعات؛ -7
 تبليغات؛ -8
 . اداره و نظارت بر موقوفات و اماكن مذهبي -9
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راهكارها و نهادهاي مسئول حوزه فرهنگ در ، اهداف ـ2جدول شماره 
  برنامه اول توسعه

ها و سازمان  راهكارها  اهداف كمي  اهداف كيفي و كالن
  نهادهاي اجرايي

 ـ پرورش و تعالي انسان
ـ نشر و تبليغ فرهنگ و 

  هنر اسالمي
ـ تشويق و ارتقاء حس 

حقوق ، احترام به قانون
  انسان و حفظ آزادگي او

ـ تعميق و گسترش حس 
  شناسي و ايثار وظيفه

  ـ رشد فضايل اخالقي
ـ مبارزه با كليه مظاهر 

  فساد و تباهي
هاي  ـ باالبردن آگاهي

  ها عمومي در همه زمينه
، ـ تقويت روحيه بررسي
تتبع و ابتكار در تمام 

فرهنگي و، ميهاي عل زمينه
  اسالمي

هاي مساعد  ـ ايجاد زمينه
براي مشاركت عامه مردم 

  در امور اجتماعي
ـ توسعه و تحكيم برادري 
  اسالمي و تعاون عمومي

ـ بهبود كمي و كيفي اخبار 
  و امورتحقيقاتي
هاي كيفيت ـ بهبود شاخص

ـ توسعه و اعتالء فرهنگ 
  مكتوب و روابط فرهنگي
ورـ توسعه و اعتالء هنر كش

،حفظ،ـ پژوهش
و معرفي  ءاحيا

  ميراث فرهنگي
  
  

ـ گسترش 
  فرهنگ و هنر

  
  
  
  
  

هاي  ـ فعاليت
فرهنگي 

  المللي بين
  

ـ پرورش و رشد 
استعدادهاي 

فرهنگي و هنري 
كودكان و 
  نوجوانان

  
  ـ خدمات اداري

  
  
  
  خبرگزاري ـ

 ـ مطبوعات

ـ آشنايي و اقبال 
مردم با ميراث 

  فرهنگي
ـ حفاظت و 

كشف ميراث 
  فرهنگي جديد
ـ پژوهش در 
زمينه ميراث 

  فرهنگي
ـ كسب 
هاي  مساعدت

معنوي و مادي 
  مردم

ـ آموزش نيروي 
  انساني شاغل

ـ تدوين اصطالح 
  فرهنگينامه 

ـ شناخت افكار 
عمومي و نيازها و
 تحوالت فرهنگي

ـ پژوهش و 
معرفي عالمان 

عرصه فرهنگ و 
هنر اسالمي 

  ايراني
ـ تحقيق در 

زمينه مسائل 
فرهنگ مكتوب و

ـ وزارت فرهنگ و
  ارشاد اسالمي
ـ خبرگزاري 

جمهوري اسالمي 
  ايران

ـ سازمان حج و 
اوقاف و امور 

  خيريه
ـ سازمان مدارك 
فرهنگي انقالب 

  اسالمي
ـ سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

  اسالمي
ـ سازمان ميراث 

  فرهنگي كشور
ـ سازمان تبليغات

  اسالمي
ـ كانون پرورش 
و  فكري كودكان

  نوجوانان
ـ مؤسسه 

مطالعات و 
تحقيقات فرهنگي

هاي  ـ رايزني
  فرهنگي

ـ انجمن آثار و 
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ـ حفاظت و معرفي ميراث
هاي انقالب فرهنگي و ارزش
  و دفاع مقدس

ـ نشر و تبليغ معارف 
  اسالمي

  ـ صدور فرهنگي انقالب
ـ انتقال مناسب 

دستاوردهاي سازنده 
فرهنگي از ديگر كشورهاي 

  جهان
ها ـ گسترش و بهبود بررسي

و تحقيقات بنيادي فرهنگي
  المللي و بين

  ـ حراست از زبان فارسي
رشد و پرورش استعدادها  ـ

هاي فرهنگي و  و خالقيت
  هنري كودكان و نوجوانان
ـ كمك به تبيين صحيح 
  مفاهيم توسعه در جامعه

ـ تحكيم پيوندهاي اسالمي 
  و ملي

ـ بهبود نظام توليد و توزيع 
مجله و كيفيت ، روزنامه

  مطالب آنها
ـ گسترش و تقويت 

هاي علميه و مدارس  حوزه
  ديني

بود حراست از ـ توسعه و به
موقوفات و ترويج وقف و 

  امور خيريه
ـ گسترش فرهنگ و حل 

 معضالت اجتماعي

 ـ تبليغات
ـ اداره و نظارت 

بر موقوفات و 
  اماكن عمومي

  
  
  
  

  چاپ و نشر
ـ گسترش كتاب 

  و كتابخواني
ـ همكاري در 
زمينه معرفي 

مباني و اهداف 
  انقالب

ـ تقويت نشر 
  كتاب

  ـ و ساير موارد
  

  مفاخر فرهنگي
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  )1374-1378(اهداف بخش فرهنگ در برنامه دوم توسعه 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري ، ساله دوم توسعه اقتصادي قانون برنامه پنج

هـاي   ف و برنامـه اهـدا ، بـرخالف سـاير قـوانين توسـعه كشـور     ، اسالمي ايران
فرهنگي كشور را به صورت مجزا در يك بخش و يا فصل مشخص ذكر نكرده 

هاي مربوط به  توان مواد و تبصره حال از مطالعه كل اين قانون مي اين با. است
هدف كالن و كيفـي را   16، برنامه دوم توسعه. دكربخش فرهنگ را استخراج 

ص بـه بخـش فرهنـگ    هدف آن بـه صـورت مشـخ    2در نظر داشته است كه 
  :اين اهداف عبارتند از. شود مربوط مي

رشد فضايل براساس اخالق اسالمي و ارتقـاء كمـي و كيفـي فرهنـگ      -1
  عمومي جامعه؛

فرهنـگ  ، هـاي ايمـان مـذهبي    هدايت جوانـان و نوجوانـان در عرصـه    -2
، فـن و تربيـت بـدني و مناسـبات انسـاني     ، هنر، علم، خالقيت، خودي

، هـاي فرهنگـي   نين مشـاركت در صـحنه  همچ، خانوادگي و اجتماعي
 . سياسي و اقتصادي، اجتماعي

خـط   18خط مشي در نظر گرفته شـده كـه    32براي تحقق اهداف فوق 
هـا   مشـي  ايـن خـط  . براي هدف دوم بـوده اسـت   همشي براي هدف اول و بقي

  :عبارتند از
ــيت  -1 ــرويج شخص ــي و ت ــالق، معرف ــام   ، اخ ــرت ام ــار حض ــار و آث افك

  ؛)ره(خميني
هـاي فرهنگـي و    گذاري هماهنگ در امر فعاليت هي و سياستسازماند -2

 هاي اخالقي و معنوي جامعه؛ در زمينه
عنـوان   هاي صدا و سيما بـه  افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه -3

 دانشگاه عمومي كشور؛
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با توجه ، هاي اخالقي و معنوي هاي مستقيم در زمينه گسترش آموزش -4
ـ ، هـاي مختلـف سـني    به نياز گروه ه ويـژه نسـل جـوان و نوجـوان و     ب

 نيازهاي هر منطقه؛
هاي فردي و اجتمـاعي بـر    و شايستگي، گسترش فرهنگ و ارزش كار -5

 مبناي مشاركت عمومي؛
تعـاون عمـومي و   ، نظـم و انضـباط  ، پـذيري  پرورش روحيه مسـئوليت  -6

 همبستگي اجتماعي؛
ها و نهادهـاي   سازمان، ها تشكل و سازماندهي مناسب در تمامي ارگان -7

گيـري و اجـراي    تصـميم ، گذاري وجود كه به نحوي در امور سياستم
 فرهنگي كشور فعاليت دارند؛ –تبليغاتي 

گرايي و اسراف  دوري از تجمل، جويي گسترش فرهنگ قناعت و صرفه -8
و ارائـه الگوهـاي مناسـب    ، هاي عمومي و خصوصـي  و تبذير در بخش

 زندگي؛
رزشـي بـه مـردم و    و، هنـري ، فرهنگـي ، هاي اجرايي واگذاري فعاليت -9

 گذاري و نظارت دولت؛ تقويت مشاركت عمومي با توجه به سياست
هاي انقالب  احترام به قانون و ارزش، پرورش روحيه همبستگي ملي -10

پـذيري و   حفظ قداست خانواده و تقويـت روحيـه مسـئوليت   ، اسالمي
 مشاركت در امور سياسي و اجتماعي؛

بـه  ، بيـت بـدني  هـاي تر  همگاني كـردن ورزش و گسـترش فعاليـت    -11
خصوص بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پرباركردن اوقات 

 فراغت عموم مردم؛
ها و اختصاص امكانات بـه مسـائل تربيـت      ريزي توجه ويژه به برنامه -12

 و پركردن اوقات فراغت بانوان؛، بدني
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آموزشي و ، فرهنگي، مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي -13
هـاي متعـالي شخصـيت     حفـظ شـئونات خـانواده و ارزش    اقتصادي با
 اسالمي زن؛

كنـي   ربـط در جهـت ريشـه    هـاي ذي  بسيج كليه امكانات و دسـتگاه  -14
 مبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي؛، اعتياد

هـاي تهـاجم فرهنگـي     ابزارها و شـيوه ، تالش براي شناخت ترفندها -15
 ريزي براي مقابله جدي با آن؛ دشمن و برنامه

هـاي   عنـوان پايگـاه   توجه به سازماندهي و توسعه فعاليت مساجد بـه  -16
 هاي معنوي؛ رشد فضايل اخالقي و ارزش

ريـزي و اجـرا    برنامه، گذاري تقدم پرورش بر آموزش در امور سياست -17
 در سطوح مختلف آموزشي و كل جامعه؛

و تقويـت و  ، هاي مستقيم دولـت بـه بخـش فرهنـگ     استمرار كمك -18
 توسعه آن؛

ايمان مذهبي و ترغيب به عمـل  ، هاي اسالمي فكر و گرايشتقويت ت -19
 صالح و تشويق به انجام فرايض ديني و تعظيم شعائر مذهبي؛

خانوادگي و اجتمـاعي و مبـارزه بـا رواج    ، ترويج رفتار مناسب فردي -20
 الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه؛

) الصـلوه والسـالم   علـيهم (معرفي ابعاد گونـاگون سـيره اهـل بيـت      -21
 عنوان الگوهاي متعالي رفتار فردي و اجتماعي؛ به

ارتقاء بينش اعتقادي و سياسي در زمينه امامـت و رهبـري جامعـه     -22
 اسالمي؛

، هـاي علمـي   نوآوري در زمينـه ، اهتمام به امر پرورش روح خالقيت -23
 فرهنگي و هنري؛

، ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسـته  برنامه -24
 هاي مورد نياز كشور و جلوگيري از فرار مغزها؛ و هدايت آنها در زمينه
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اسالمي و ملـي  ، آگاه ساختن جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي -25
 و مبارزه با روحيه حقارت و از خود بيگانگي در برابر فرهنگ غرب؛

هـاي   تقويت حس خوداتكايي و اعتمـاد بـه نفـس و اغتنـام فرصـت      -26
 شغلي؛

 و تشويق به مطالعه و كتابخواني؛، علمي و تفكر نقادانه تقويت بنيه -27
شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقويت روح مقاومت در برابر  -28

 مفاسد اجتماعي و بزهكاري؛ ، تهاجم فرهنگي
 ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت؛ برنامه -29
حفـظ شـادابي و تـراوت    ، نشـاط روح ، توجه الزم به سـالمت جسـم   -30

 ازطريق توسعه ورزش همگاني؛ جواني
تعـديل  ، ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط -31

هـا و معيارهـاي    ات و آگـاهي نسـبت بـه روش   ريفكاهش تش، توقعات
 شرعي در انتخاب همسر و حقوق خانواده؛

، هاي الزم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسـي  ايجاد زمينه -32
 . پذيري تقويت روحيه تعاون و مسئوليتاجتماعي و اقتصادي و 

ــر اهــداف و خــط عــالوه در برنامــه توســعه دوم و در ، هــاي فــوق مشــي ب
چندين تبصره به بخـش فرهنـگ مربـوط    ، زيرمجموعه ماده واحده اين برنامه

  :ها و محتواي اصلي آنها به صورت زير است اين تبصره. شوند مي
آثــار و ، و اشــاعه افكــار تــدريس، تنظــيم، همــاهنگي در تبيــين -55تبصــره 

و معرفي شخصـيت برجسـته   ) س(هاي حضرت امام خميني آرمان
  ايشان در داخل و خارج كشور؛

  هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي؛ رشد فعاليت -56تبصره 
  ايفاء نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان؛ -57تبصره 
، هاي فرهنگي ركاران برنامهاند ارتقاء سطح علمي و كارآرايي دست -58تبصره 

  هنري و ورزشي؛
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بـرداري از   و توسـعه و بهـره  ، هاي تلويزيـوني  توليد و تأمين برنامه -59تبصره 
  ها؛ هاي تلويزيوني شهرستان شبكه

آمـوزان و بالنـدگي نسـل جـوان      پرباركردن اوقات فراغـت دانـش   -60تبصره 
  . كشور

  )1379-1383( )2(اهداف بخش فرهنگ در برنامه سوم توسعه
گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادالنه اقشـار   -1

ورزشي و هنري به منظور ، مختلف جامعه از كاالها و خدمات فرهنگي
  ؛)155ماده (ها  ايجاد تعادل و كاهش نابرابري

هاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در انجام امور  استفاده از توانمندي -2
 ؛)156ماده (ديني و فرهنگي 

اعتال و رشد نسـل جـوان كشـور و    ، اهتمام ويژه به حل مسائل جوانان -3
 ؛)157ماده (هاي اين نسل  استفاده بهينه از استعدادها و توانايي

سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشـور و تقويـت    زمينه -4
 ؛)158ماده (نهاد خانواده 

هاي واالي حضرت  شهگيري از اندي اعتالء معرفت ديني و قرآني و بهره -5
. . . حضرت آيـت ا ، و رهنمودهاي مقام معظم رهبري) ره(امام خميني

هاي انقالب اسالمي و فرهنگ  در تحكيم مباني فكري ارزش، اي خامنه
 ؛)159ماده (ويژه در جوانان و نوجوانان  جهاد و شهادت در جامعه به

اي  ههـا و نـرم افزارهـاي چندرسـان     نامـه  پايـان ، هـاي پژوهشـي   گزارش -6
مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و محققان و ، »اثر«عنوان  به

 ؛)160ماده (شود  مي 11/10/84هنرمندان مصوب 
همچنين ساخت سينماها و ، هاي فرهنگي بازسازي سينماها و مجتمع -7

هاي فرهنگي جديد و تاالرهاي نمايش در شهرهايي كه بـيش   مجتمع
 ؛)161ماده (از پانزده هزار نفر جمعيت دارند 
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هــاي  افــزايش كــارايي دســتگاه، شــناخت تحــوالت فرهنگــي جامعــه -8
هـاي مـؤثر بـر فرهنـگ عمـومي       ساماندهي مجموعه فعاليت، فرهنگي

 ؛)162ماده (هاي فرهنگي  جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليت
 ؛)163ماده (گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد  -9

د و تـأمين ارز آنهـا بـه    آينـ  خريد ارز از گردشگراني كه به ايران مـي  -10
 )164ماده (هنگام خروج 

 ؛)165ماده (حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور  -11
 ؛)166ماده (ها و بناهاي تاريخي  مرمت و احياء بافت -12
هـا   دهي رسـانه  تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت -13

فضـايل  ، ها سازي فضاهاي عمومي در جهت رشد آگاهي به سمت سالم
هاي كلـي برنامـه سـوم     رساني صحيح و تحقق سياست اطالع، ياخالق

 ؛)167ماده (توسعه كشور 
هـاي تلويزيـوني    واريز عوارض ناشي از وارد و توليـد كـردن گيرنـده    -14

هـاي تلويزيـوني و    رنگي به درآمد عمومي جهت توليد و تأمين برنامـه 
 .)168ماده ( ها هاي تلويزيوني شهرستان برداري از شبكه توسعه و بهره

  )1384-1388(اهداف بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه 
، بهبود كيفيت كـاال و خـدمات  ، افزايش اشتغال، رونق اقتصاد فرهنگ -1

توزيع عادالنه محصـوالت و خـدمات   ، خلق منابع جديد، پذيري رقابت
ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنـگ و  ، فرهنگي

  ؛)104ماده (ي براي محصوالت فرهنگي هنر و تأمين فضاهاي كاف
هاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا در انجام امور  استفاده از توانمندي -2

سـاخت  ، هـاي فرهنگـي   بازسازي سينماها و مجتمع، ديني و فرهنگي
ــع ــينماها و مجتم ــايش در    س ــاي نم ــد و تاالره ــاي فرهنگــي جدي ه
تعريـف   همچنـين ، نفر جمعيت دارند 000/150شهرهايي كه بيش از 
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گيـري   هاي فرهنگي و توليد اطالعات مربوط بـه آنهـا و انـدازه    شاخص
  ؛)3()105ماده (هاي مزبور  تحوالت شاخص

 –فرهنگ معنويـت و حفـظ هويـت اسـالمي     ، باورها، ها تعميق ارزش -3
  ؛)106ماده (اعتالء معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني ، ايراني

ل سـاماندهي  ضـمن حفـظ اصـ   ، گسترش فضاهاي مذهبي و مسـاجد  -4
هـاي   تعمير و تجهيز مسـاجد ازطريـق مشـاركت   ، ءاحيا، ساخت و ساز
  ؛)4()107ماده (هاي شهري و روستايي  مردمي و شورا

زنده و نمايـان نگهداشـتن انديشـه دينـي و سياسـي و سـيره عملـي         -5
عنوان يك معيـار   كردن نقش آن به و برجسته) ره(حضرت امام خميني

هـا و تسـري آن در    ريـزي  ا و برنامـه هـ  گذاري اساسي در تمام سياست
  ؛)108ماده (مجموعه اركان نظام 

گيـري از عناصـر و    حفظ و شناسـاندن هويـت تـاريخي ايـران و بهـره      -6
  ؛)109ماده (ويژه زبان فارسي  هاي هويت ايراني به مؤلفه

آميـز   عدم خشونت و همزيستي مسالمت، مفاهمه، ترويج فرهنگ صلح -7
ها و  لمللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگا ها در مناسبات بين ميان ملت

  ؛)110ماده (ها  تمدن
هـا و گسـترش سـطح     تقويت نقش زنان در جامعـه و توسـعه فرصـت    -8

 ؛)111ماده (مشاركت آنها 
تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه و اهتمام ويژه به اعتال و رشد  -9

 ؛)112ماده (و تعالي نسل جوان 
هويت اسالمي و ايراني در ساختار تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي  -10

اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايـران  ، اقتصادي، سياسي
مـاده  (جغرافيايي و زباني با رويكـرد توسـعه پايـدار    ، تاريخي، فرهنگي

 ؛)113
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ــايي  -11 ــي در شناس ــام مل ــت، اهتم ــژوهش، حفاظ ــت، پ ــا، مرم ، احي
، تـوان گردشـگري   برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء بهره

 ؛)114ماده (زايي و مبادالت فرهنگي در كشور  توليد ثروت و اشتغال
ها و بناهاي  حفظ و حراست از ميراث فرهنگي و مرمت و احياء بافت -12

 ؛)5()115ماده (تاريخي فرهنگي 

امنيت شغلي ، حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري -13
همچنـين بسترسـازي   ، هل قلمو مطبوعات و ا، اصحاب فرهنگ و هنر

هـاي فرهنگـي و هنـري و تنظـيم      المللـي در عرصـه   براي حضور بـين 
مناسبات و روابط ميان اشـخاص حقيقـي و حقـوقي مـرتبط بـا امـور       

 . فرهنگي و هنري

  هاي توسعه كشور هاي متصدي و مجري امور فرهنگي در برنامه دستگاه
مسـتقيم   طـور  بـه  دسـتگاه عمـده دولتـي را    9قانون برنامـه اول توسـعه   

حـال در   امـا درعـين  . اندركار اجراي بخش فرهنگي برنامه دانسته اسـت  دست
سـازي بـر عهـده     بار اصلي فرهنـگ « :مقدمه بخش فرهنگ متذكر شده است

. گيـرد  مردم است و از ارتباط و مشاركت سـودمند دولـت و مـردم بهـره مـي     
ـ ، مسئوليت دولت ات و موجبـات  نه آفرينش فرهنگ؛ بلكه فراهم آوردن امكان

سـازي و مبـادالت    آفريني يا درواقع تسهيل فرهنـگ  اندوزي و فرهنگ فرهنگ
  .)6(»زيرا فرهنگ ميراث و دستاوردي همگاني است ؛فرهنگي است

  :ها عبارتند از ها و سازمان اين دستگاه
خبرگـزاري  (هـاي تابعـه آن    وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي و سـازمان   «

سـازمان مـدارك   ، ان حج و اوقاف و امور خيريهسازم، جمهوري اسالمي ايران
سازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد     ، فرهنگي انقالب اسالمي

كـانون  ، سـازمان تبليغـات اسـالمي   ، سازمان ميراث فرهنگي كشور، )اسالمي
ــات       ــات و تحقيق ــه مطالع ــان و مؤسس ــان و نوجوان ــري كودك ــرورش فك پ
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بخش فرهنگ از انجمـن آثـار و مفـاخر     در، همچنين اين قانون .)7(»فرهنگي
فرهنگي نيز ياد كرده و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران را در بخشـي   

  . ده استكرمجزا ذكر 
 طـور  هاي متولي و مجري فرهنگ به از دستگاه، هاي توسعه در ساير برنامه

برحسب ضرورت ، اي موارد است؛ هرچند در پاره مشخص نامي به ميان نيامده
در برنامـه دوم  ، مثـال عنـوان   بـه . ها با ذكر نام ياد شده است ي سازماناز برخ
عنوان نهادهـاي   از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و مساجد به، توسعه

هاي سـوم و چهـارم از برخـي مؤسسـات      فرهنگي نام برده شده و يا در برنامه
هي فرهنگي عنوان دستگا به) ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني  ؤسسهنظير م

  . اسم به ميان آمده است

  هاي توسعه ها و اهداف بخش فرهنگ در برنامه ارزيابي برنامه
داراي نقـاط ضـعف و قـوت    ، هاي توسعه كشـور در بخـش فرهنـگ    برنامه

  :شود اي از آنها اشاره مي متعددي هستند كه در زير به پاره
وسـعه  هـاي ت  اهداف كيفي تعيين شده براي بخش فرهنـگ در برنامـه  . 1

اگرچه از ايـن ابهـام و كلـي    . مبهم و متعدد هستند، كشور بسيار كلي
مروري اجمـالي  . هاي اخير تاحدودي كاسته شده است بودن در برنامه

پـرورش و  «نظيـر  ، بر برخي از اهداف كيفي تعيين شده در برنامه اول
مبارزه با كليه مظاهر فسـاد و  «، »رشد فضايل اخالقي«، »تعالي انسان

گسترش فرهنگ و حل معضـالت  «، »صدور فرهنگي انقالب«، »تباهي
هـاي   گرايـي در تـدوين برنامـه    و غيره نشانگر نوعي آرمـان » اجتماعي

هايي كه احتماالً بايد در طول چهـار سـال    برنامه. بخش فرهنگ است
هاي دوم و تا حدودي سـوم و   اين موضوع در مورد برنامه .محقق شوند

 . چهارم نيز مصداق دارد
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همـاهنگي و سـنخيت   ، ميان اهداف كيفي و كمي، در بسياري از موارد. 2
اي از اهـداف كمـي كـه در برنامـه اول      قسمت عمده. الزم وجود ندارد

نظير احـداث و تكميـل   ، براي بخش فرهنگ در نظر گرفته شده است
دوره آموزشي ادبي و انتشاراتي  20اجراي ، باب كتابخانه عمومي 111
 000/000/1 جزوه و پوسـتر در تيـراژ  ، وان كتابعن 290انتشار ، آزاد

، المللي نمايشگاه و مجمع فرهنگي داخلي و بين 980برگزاري ، نسخه
هـاي   احداث مجتمع، نفر 6000هاي هنر  آموزش كالسيك انواع رشته

 2800اجـراي  ، بنـاي تـاريخي   1640احيا و تعميـر  ، باب 5سينمايي 
م آوردن زمينـه بازديـد   فراه، طرح پژوهشي در زمينه ميراث فرهنگي

تأسـيس فرهنگسـتان   ، ها و امـاكن تـاريخي   نفر از موزه 000/000/35
، كتابخانـه در خـارج كشـور    20تقويت و توسـعه  ، تجهيز، زبان فارسي

هــاي آزاد  انجــام آمــوزش، المللــي مركــز انتشــاراتي بــين 10تأســيس 
مركـز و   40تأسيس و تجهيز ، نفر 000/000/3 فرهنگي و هنري براي

 14ايجـاد  ، هاي فني خبري ساخت دستگاه، مع فرهنگي و هنريمجت
حوزه هنري  20تشكيل ، دفتر خارج از كشور جهت اخبار و مطبوعات

شناسايي ، فيلم 80عنوان كتاب و توليد  300انتشار ، در سراسر كشور
اصـوالً ارتبـاط   ، مورد وقف ناشناخته و مواردي از ايـن قبيـل   18000

في ندارند و هيچ الزام منطقي وجود ندارد كه هاي كي چنداني با برنامه
لذا . اهداف كيفي نيز محقق خواهند شد، اگر اهداف كمي محقق شوند

هايي بـراي تحقـق اهـداف كيفـي و      عنوان شاخص اگر اهداف كمي به
خـوبي   مسلماً ارتباط اين دو به، سنجش آنها در نظر گرفته شده باشند

بـه  ، شـده از سـوي دولـت   بررسي آمارهاي منتشـر  . درك نشده است
هـاي مختلـف در هـر     هاي مربوط به عملكرد وزارتخانـه  صورت گزارش

منــدرج در (ســال و يــا آمــار ارائــه شــده از ســوي مركــز آمــار ايــران 
هـاي كمـي    دهد بخش اعظمي از برنامه نشان مي، )هاي آماري سالنامه
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. دوم و سوم محقق شده است، هاي اول بيني شده در قانون برنامه پيش
گزارش مربوط به ارزيـابي عملكـرد دولـت در راسـتاي     ، عنوان مثال به

 :دهد تحقق برنامه اول توسعه نشان مي
ميليـون نفـر در سـال     5/10ها از حـدود   تعداد مراجعان به كتابخانه«

، افزايش نسبت به سال پايـه ) درصد 3/33(ميليون نفر  5/3با ، 1367
سـاله   طـي پـنج  . است رسيده 1372ميليون نفر در سال  14به حدود 
ميليـون   302هزار عنوان كتاب بـا تيـراژ    43جمعاً حدود ، برنامه اول

مطـابق بـا   ، نسخه در سطح كشور منتشر شده است كه ازنظـر عنـوان  
ميليـون نسـخه هـدف     283لكن ازنظر تيراژ از ، باشد هدف برنامه مي

 بيشتر) درصد 7/6(ميليون نسخه  19نزديك به ، برنامه در همان دوره
مـورد تئـاتر    600,25جمعـاً  ) 1368-1372(ساله اول  طي پنج. است

، مـورد هـدف برنامـه در همـان دوره     000/14اجرا شده اسـت كـه از   
جمعـاً  ، در طول برنامه اول. باشد بيشتر مي) درصد 83(مورد  600,11

مورد  1640مورد بناي تاريخي تعمير و مرمت شده است كه از  1700
سـاله برنامـه اول    در پـنج . ورد بيشـتر اسـت  م 60حدود ، هدف برنامه

 35انـد كـه از    هاي كشور بازديـد نمـوده   ميليون نفر از موزه 34حدود 
. كمتر است) درصد 8/2(ميليون نفر  1حدود ، ميليون نفر هدف برنامه

ميليون جلد كتاب براي كودكان و  19جمعاً  1368-72هاي  طي سال
ون جلد هدف برنامـه در ايـن   ميلي 30نوجوانان توليد شده است كه از 

طـي دوره  . كمتـر اسـت  ) درصـد  6/36(ميليون جلد  11حدود ، دوره
هاي  ميليون نفر از كودكان و نوجوانان تحت آموزش 5/4جمعاً ، مذكور

ميليون نفر هـدف   3اند كه نسبت به  آزاد فرهنگي و هنري قرار گرفته
  .)8(»...بيشتر است و) درصد 50(ميليون نفر  5/1حدود ، برنامه

كننـده   توانـد تضـمين   تحقق اهداف كمي نمي، كه گفته شد گونه همان
زيرا اصوالً اهداف كمي در راسـتاي اهـداف    ؛تحقق اهداف كيفي باشد
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، بـه همـين دليـل   . كيفي تعريف نشده و ارتباط منطقي بـا آن نـدارد  
حتي اگر اهداف كمـي  « :اند نظران چنين نتيجه گرفته برخي از صاحب

لزومـاً اهـداف   ، يافـت  بيني برنامه تحقق مـي  بيش از پيش زينده برابر 
 .)9(»شد كيفي محقق نمي

اي به لحاظ صوري و شـكلي در چهـار قـانون     هاي قابل مالحظه تفاوت. 3
ها از آن جهت اهميت دارند  اين تفاوت. شود برنامه توسعه مشاهده مي

نامـه  در قـانون بر . شوند هاي متفاوت از اهداف منجر مي كه به برداشت
برخـي  . تعداد قابل توجهي اهداف كيفي در نظر گرفته شده است، اول

در رديـف اهـداف   ، وجـود  اصوالً كيفي نيستند اما بـااين ، از اين اهداف
تعدادي اهداف كمي و ، به منظور تحقق اين اهداف. اند كيفي ذكر شده

هايي كه در اصـل بايـد اهـداف كمـي را بـه اهـداف        همچنين سياست
هايي بـا   تفاوت، قانون برنامه دوم. بيني شدند پيش، داد ميكيفي پيوند 

اوالً فاقــد اهــداف كمــي بــود؛ هرچنــد در ، قــانون برنامــه اول داشــت
از اهداف كمي هم نـام بـرده شـد و در    ، هاي اليحه اين برنامه پيوست

اين اهداف مورد توجه قـرار  ، هاي مختلف بررسي عملكرد ساالنه بخش
ن كيفي و كمي به صورت جداگانه ذكر گرديد اهداف كال، ثانياً. گرفت

و اينكـه چـه تعـداد از     ها تفكيك نشد ها و زيربخش و بر حسب بخش
بيشتر به دريافت پژوهشـگر از  ، شوند اين اهداف فرهنگي محسوب مي

 .)10(ماهيت اهداف بستگي دارد

بـه يكـديگر   ، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور به لحاظ شـكلي 
اگرچـه اهـداف بـه صـورت مجـزا و      ، و در هـر دو آنهـا   شباهت دارنـد 

اما اهداف كيفـي  ، اند دهشمشخص و با عناوين كيفي و كمي مشخص ن
و كالن با تيتر مشخص ذكر و اهداف خُرد و كمي در زيرمجموعه آنها 

  . اند قرار داده شده



 221     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

خصـوص   بـه ، رسد تداوم و استمرار الزم در پيگيـري اهـداف   به نظر مي. 4
بـه اسـتثناي   . شـود  هاي توسعه مشـاهده نمـي   در برنامه، ياهداف كيف

ماده و يك بند از مواد و بندهاي قانون برنامه سوم  5برنامه چهارم كه 
تـوان   در مجموع نمـي ، در آن تكرار و بر پيگيري آنها تأكيد شده است

اهدافي را مشخص كرد كه در هر چهار برنامه ذكر و بر تحقق آنهـا در  
ايـن موضـوع از آن جهـت داراي    . تأكيـد شـده باشـد   ها  تمامي برنامه

، اهميت است كه اهداف كيفي به خصوص اگر از جنس فرهنگ باشند
و اصوالً نيـاز بـه زمـان طـوالني      انجامد يآنها به طول م تحققها  سال
هاي توسعه كشور اهـداف مشخصـي    شايد دليل اينكه در برنامه. دارند

ريزي  فضاي حاكم بر برنامه تغيير، شود به صورت مستمر پيگيري نمي
هـا و تركيـب نماينـدگان مجلـس تغييـر       است كه بـا تغييـر حكومـت   

عنـوان مسـئله و هـدف مطـرح      موضوعات جديد و متفاوتي به، يابد مي
هاي فرهنگي كشور  ريزان توجهي به اصول و سياست شوند و برنامه مي

اگرچـه ايـن   . كننـد  نمي) شوراي عالي انقالب فرهنگي 1371مصوب (
هاي توسعه بايد  نكته بدان معنا نيست كه اهداف تعيين شده در برنامه

بديهي است گنجانـدن اهـداف جديـد بـا توجـه بـه       ، عيناً تكرار شوند
ريـزي اسـت امـا     جزء الزامـات برنامـه  ، تحوالت و شرايط جديد جامعه

 يبحث اين اسـت كـه اهـداف مشخصـي نيـز بايـد در بخـش فرهنگـ        
عـدم  ، متأسـفانه . مستمر پيگيـري شـوند  هاي توسعه به صورت  برنامه

، هاي فرهنگـي  ها و فقدان نگرش بلندمدت به پديده استمرار در برنامه
 .)11(به تصميمات انفعالي و زودگذر در جامعه ايران منجر شده است

بـر    عالوه، هاي توسعه اهداف تعيين شده براي بخش فرهنگ در برنامه. 5
هاي كشورمان نيـز   و توانمندي ها با واقعيت، آنكه كلي و مبهم هستند

 :برخي از محققان حتي معتقدنـد . هماهنگي و سازگاري كمتري دارند
، هـا  ريـزي  زيـرا در برنامـه   ؛ريزي فرهنگي در ايران تخيلي اسـت  برنامه
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در ميان مدت و درازمدت ، هاي عمل هاي احتمالي در شيوه محدوديت
الً نظامي براي شود و اصو به صورت يك عامل عمده در نظر گرفته نمي

ريـزي   يكـي از مقتضـيات برنامـه   . ها وجود ندارد كشف اين محدوديت
، ريـزي  براساس ايـن نـوع برنامـه   . مشكل نهادي است، فرهنگي تخيلي
كـاركرد  . كند ريزي نيز به تبع آن شكل نهادينه پيدا نمي جريان برنامه
ريـزي توسـعه فرهنگـي آن اسـت كـه هدفمنـد بـودن و         اصلي برنامه

ريـزي   لذا برنامـه  .ت برنامه را در يك دوره طوالني تضمين كندعقالني
هـا را   ريـزي و سياسـت   برنامـه ، نهادينه بـودن . توسعه بايد نهادي شود

. گيـرد  هـاي نادرسـت را نمـي    اما جلوي انتخاب سياست، برد پيش مي
 .)12(ريزي تخيلي مانع از اين هدفمندي و عقالنيت است برنامه

اين خصوص آن است كه آنچـه در عمـل اتفـاق    نكته قابل توجه ديگر در 
هـا   ها متفاوت از آن چيزي اسـت كـه در برنامـه    در بسياري از زمينه، افتد مي

، تقريباً در هر چهار قانون برنامـه توسـعه  ، عنوان مثال به. بيني شده است پيش
، پرهيز از دولتي شدن امور مربوط به بخش فرهنگ بود، يكي از اهداف عمده

در . دولتـي شـدن بخـش فرهنـگ اسـت     ، عمل اتفاق افتاده است اما آنچه در
دولت بـراي تقويـت بخـش خصوصـي فعـال در امـر       ، قانون برنامه اول و دوم

تقويت استقالل اقتصـادي ايـن   ، رونق بازار كاالها و خدمات فرهنگي، فرهنگ
پرداخـت يارانـه بـه بخـش     ، بخش و افزايش كمي و كيفي توليدات فرهنگـي 

 1000بـيش از  ، وركار خـود قـرار داد و در طـول ده سـال    فرهنگ را در دست
ميليارد ريال به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بخش فرهنگ هزينه كـرد؛  

رسد اهداف اصلي  اي بود كه به نظر نمي ها به گونه اما نحوه پرداخت اين يارانه
هـاي   دسـتگاه ، در خـالل ايـن دو برنامـه   . از پرداخت يارانه تحقق يافته باشـد 

هاي اجرايي موجـود در بخـش    رايي جديد با اهداف نو و نانوشته به دستگاهاج
هـا و   كـاري  بـر آنكـه موجـب گسـترش دوبـاره      فرهنگ اضافه شـدند و عـالوه  
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بين تعداد بيشـتري از  ز يناعتبارات اندك بخش فرهنگ ، ها شدند كاري موازي
  .)13(هاي اجرايي توزيع شد دستگاه

  ها و نهادهاي فرهنگي سازمان
ها  مستلزم داشتن دستگاه، هاي فرهنگي هر كشوري ق اهداف و برنامهتحق

ها و نهادهاي فرهنگي كارآمد و  بدون سازمان. و نهادهاي اجرايي كارآمد است
تـرين شـكل آن تـدوين     حتي اگر در مطلـوب ، اي تحقق هيچ برنامه، اثربخش

هـاي   مـه تحقق برنا براي آنكه بتوانيم علت عدم . ميسر نخواهد شد، شده باشد
بايـد  ، ها و قوانين بخـش فرهنـگ   بر برنامه   عالوه، فرهنگي را مشخص نماييم

لـذا در ايـن   . ها و نهادهاي فرهنگي را نيز مـورد بررسـي قـرار دهـيم     سازمان
هـا و نهادهـاي فرهنگـي موجـود در ايـران را شناسـايي        ابتدا سـازمان ، بخش

را مـورد بحـث و    سپس نحوه مطالعه اثربخشـي و كـارايي آنهـا   ، كردخواهيم 
بررسي قرار خواهيم داد و درنهايت نقاط ضعف و اشـكاالت آنهـا را بـه بحـث     

  . خواهيم كشيد
هاي فرهنگي ايران صورت  سازمان در خصوص برخي مطالعاتي كه تاكنون

بنـدي   ها را از زواياي مختلف به چندين دسـته تقسـيم   اين سازمان، اند گرفته
ي كه براي شوراي عالي انقـالب فرهنگـي   گرجي در تحقيق  احمدي. اند نموده

هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  دستگاه، انجام داده است 1383در سال 
  :را به سه نوع تقسيم كرده است

  كه مخاطبين عام دارند؛، هاي فرهنگ محور دستگاه، نوع اول -1
 هاي فرهنگ محور با مخاطبين خاص؛ دستگاه، نوع دوم -2
امـا بـه   ، أموريت فرهنگ محـوري ندارنـد  هايي كه م دستگاه، نوع سوم -3

 . پردازند كارهاي فرهنگي نيز مي
سـازمان تبليغـات   ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بندي ايشان در تقسيم

دفتر تبليغات حـوزه  ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، اسالمي



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     224
 

 

وع اول هاي ن عنوان سازمان علميه قم و سازمان فرهنگي و هنري شهرداري به
كـانون پـرورش فكـري    ، حوزه هنري، شوند و سازمان ملي جوانان شناخته مي

كانون فرهنگي و هنـري و مسـاجد   ، آموزي سازمان دانش، كودكان و نوجوانان
سـازمان  ، هاي نوع دوم محسوب شده و وزارت آموزش و پـرورش  جزء سازمان
هايي از  وان سازمانعن و دانشگاه آزاد به) ها دانشگاه(آموزش عالي ، تربيت بدني

  .)14(آيند نوع سوم به حساب مي

هـاي   دسـتگاه ، در تحقيق ديگري كه توسط صالح اولياء انجام شده اسـت 
  :اند بندي شده فرهنگي براساس معيارهاي زير به چندين دسته طبقه

هاي فرهنگي به دو دسته  اساس دستگاهاين  بر: سطوح مديريت فرهنگي -1
كميسـيون فرهنگـي   ، قـالب فرهنگـي  شامل شـوراي عـالي ان  (راهبردي 

سـازمان  ، سازمان تربيـت بـدني  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مجلس
 اند؛ و اجرايي تقسيم شده) ريزي مديريت و برنامه

 تخصيص بودجه؛ -2
 زمينه فعاليت يا مأموريت اصلي در بخش فرهنگ؛ -3
 ؛)15(هاي فرهنگي كشور حوزه -4

ساس معيارهـاي ديگـري نيـز    توان برا هاي فرهنگي در ايران را مي سازمان
ما با معيار اهداف و وظايف مدون در قـانون  ، در اين تحقيق. كردبندي  تقسيم

آنها را بـه سـه دسـته    ، تشكيل هر دستگاه و عملكرد آنها در مدت فعاليتشان
  . كردبندي خواهيم  تقسيم
  گذار؛ ها و نهادهاي سياست سازمان -1
 ها و نهادهاي مجري؛ سازمان -2
 . ادهاي ناظرها و نه سازمان -3
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  هاي فرهنگي كشور بر حسب نوع فعاليت دستگاه ـ3جدول شماره 
ها و  دستگاه

هاي فرهنگي  سازمان
  گذار سياست

هاي فرهنگي  ها و سازمان دستگاه
  مجري

ها و  دستگاه
هاي فرهنگي  سازمان

  ناظر
شوراي عالي انقالب

  فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارشاد 

  اسالمي
  سازمان تبليغات اسالمي
صدا و سيماي جمهوري 

  اسالمي ايران
  
  

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  سازمان تبليغات اسالمي

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
  ايران

سازمان خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي    
  ايران

  سازمان اوقاف و امورخيريه
  سازمان ميراث فرهنگي

  سازمان ايرانگردي و جهانگردي
  و نوجوانانكانون پرورش فكري كودكان 

  سازمان حج و زيارت
  سازمان ملي جوانان

  سازمان فرهنگي و هنري شهرداري
ــاد حفــظ و نشــر ارزش  ــاع  بني ــاي دف ه

  مقدس
  دفتر تبليغات اسالمي

  دفتر تبليغات حوزه علميه قم
  ستاد امر به معروف و نهي از منكر

  ستاد اقامه نماز
  فرهنگستان زبان فارسي

  كتابخانه ملي
  ليغات اسالميشوراي هماهنگي تب

مؤسســـه تنظـــيم و نشـــر آثـــار امـــام 
  )ره(خميني

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
نهاد نمايندگي مقام معظـم رهبـري در   

  ها دانشگاه
  نيروي مقاومت بسيج

  مركز رسيدگي به امور مساجد
 دفتر امور مشاركت بانوان

شوراي عالي انقالب 
  فرهنگي

  نهاد رهبري
شوراي نظارت بر صدا و 

  سيما
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  :بندي قابل توجه است اين تقسم در خصوص چند نكته
توان آنها را به  اي است كه نمي گونه ها به اهداف و وظايف برخي سازمان. 1

بـه عبـارت   . هاي مذكور جـاي داد  بندي طور مشخص در يكي از دسته
اجرايي و نظـارتي  ، گذاري ها وظيفه سياست براي برخي سازمان، ديگر

بنـدي آنهـا بسـيار مشـكل      است و لذا تقسيم با هم درنظر گرفته شده
  ؛است

به چنـد سـازمان كوچـك    ، هاي فرهنگي بزرگ  برخي نهادها و دستگاه. 2
اند؛ نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه شامل چندين  تبديل شده

آنها را به طور مجزا ذكـر  ، ها دليل اهميت اين سازمان به. سازمان است
 ؛ايم نموده

نهادها و مؤسسات نظير مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    اسامي برخي . 3
هـاي   انـد كـه در قـوانين و برنامـه     دهشـ از آن جهت ذكـر  ) ره(خميني

اي قائـل   فرهنگي براساس اهداف تعيين شده براي آنهـا اهميـت ويـژه   
 ؛اند و با اسم از آنها ياد شده است شده

، هـا  از سـازمان برخي  خود يها يبند ميدر تقس، نظران از صاحب يا عده. 4
انـد؛   عنوان سازماني فرهنگي ذكر نموده به را نظير سازمان تربيت بدني

براساس تعريفي كه در گذشـته از   -بندي مذكور  كه در تقسيم درحالي
. گرفته استامر ورزش در حيطه فرهنگ جاي ن -فرهنگ به عمل آمد 

 . ستعنوان سازمان فرهنگي شناخته نشده ا لذا سازمان تربيت بدني به
دليل عـدم شـفافيت قـوانين و     رسد به به نظر مي، با توجه به آنچه گذشت

ها و نهادهاي فرهنگي در  مقررات مربوط به حيطه وظايف و اختيارات سازمان
لـذا  ، بندي دقيـق و جـامعي باشـد    تواند تقسيم بندي مذكور نمي تقسيم، ايران

. ري تكميل نمـاييم بندي را براساس معيارهاي ديگ ضرورت دارد تا اين تقسيم
توان براساس تلفيق معيارهـاي مختلـف بـه     بندي ديگري را مي طبقه، رو ازاين

  :اين معيارها عبارتند از. دست آورد
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دهـد؟   هاي آنها را تشكيل مـي  هدف و محور اصلي فعاليت، آيا فرهنگ -1
  )فرهنگ محور و غيرفرهنگ محور(

ست يا وظـايف  گذاري ا سياست، آيا وظيفه اصلي آنها در حوزه فرهنگ -2
 )مجري و ناظر، گذار سياست(اجرايي و نظارتي دارند؟ 

آيا مخاطبين آنها قشر خاصي از جامعه هستند يا كـل افـراد جامعـه؟     -3
 )عام و خاص(

توان شناسايي كرد  گونه سازمان فرهنگي را مي12براساس معيارهاي فوق 
 6، گونـه  12ين از ا. و به ترتيب اولويت و اهميت آنها را مورد بررسي قرار داد

گونه آن براي اين تحقيق داراي اهميت است كه در جدول زير به آنها اشـاره  
  . شده است
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هاي فرهنگي براساس معيار نوع و محور  انواع سازمان ـ4جدول شماره 
  ها و مخاطب فعاليت

  مصاديق  نوع  رديف

1  
هاي فرهنـگ   سازمان

گذار بـا   محور سياست
  مخاطبان عام

وزارت فرهنگ و ارشاد ، اي عالي انقالب فرهنگيشور
، صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران    ، اسالمي

  دفتر تبليغات اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي

2  
هاي فرهنـگ   سازمان

گذار بـا   محور سياست
  مخاطبان خاص

ــان  ــي جوان ــازمان مل ــوم، س ــات و ، وزارت عل تحقيق
رهنگ و سازمان ف، وزارت آموزش و پرورش، فناوري

  ارتباطات اسالمي

3  
هاي فرهنـگ   سازمان

ــا   ــري بـ ــور مجـ محـ
  مخاطبان عام

بنيـاد حفـظ و   ، سازمان فرهنگي و هنري شـهرداري 
ــر ارزش ــدس  نش ــاع مق ــاي دف ــراث ، ه ــازمان مي س

  سازمان ايرانگردي و جهانگردي، فرهنگي

4  

هاي فرهنـگ   سازمان
ــا   ــري بـ ــور مجـ محـ

  مخاطبان خاص

رگزاري جمهـوري  سازمان خب، سازمان حج و زيارت
كــانون پــرورش فكــري كودكــان و ، اســالمي ايــران

مؤسســـه تنظـــيم و نشـــر آثـــار امـــام ، نوجوانـــان
ــي ــه ، )ره(خمين ــاف و امورخيري ــازمان اوق ــاد ، س نه

نيـروي  ، ها نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
دفتر ، مركز رسيدگي به امور مساجد، مقاومت بسيج

   .كتابخانه ملي، امور مشاركت زنان

5  
هاي فرهنـگ   سازمان

محــــور نــــاظر بــــا 
  مخاطبان عام

  نهاد رهبري ، شوراي عالي انقالب فرهنگي

6  
هاي فرهنـگ   سازمان

محــــور نــــاظر بــــا 
  مخاطبين خاص

  شوراي نظارت بر صدا و سيما

محـور  ، توان شناسايي كـرد كـه فرهنـگ    شش گونه سازمان ديگر نيز مي
هاي  اي فرهنگي بخشي از فعاليته بلكه فعاليت ؛هاي آنها نيست اصلي فعاليت
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هـا بـراي    دليل آنكه پرداختن به تمامي اين سازمان به. دهد آنها را تشكيل مي
  . شود از پرداختن به آنها خودداري مي، موضوع اين تحقيق ضرورتي ندارد

تـوان   هـاي فرهنگـي كشـور را براسـاس معيـار ديگـري نيـز مـي         دستگاه
تـوان    يعني دستگاه يا سـازماني را مـي   و آن اعتبارات است؛ كردبندي  تقسيم

فرهنگـي    عنـوان دسـتگاه   هـاي بودجـه بـه    فرهنگي قلمداد نمود كه در رديف
هـاي   اغلـب در رديـف  (هاي مالي دولتـي   شود و براساس آن از كمك شناخته 

فهرسـت ايـن   . شـود  برخـوردار  ) اعتباري ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  . كردل زير مشاهده توان در جدو ها را مي دستگاه

هاي فرهنگي كشور براساس معيار برخورداري از  دستگاه ـ 5جدول شماره 
  )1357-1376(اعتبارات دولتي 

  عنوان دستگاه رديف عنوان دستگاه رديف

آموزي و  هاي اسالمي دانشانجمن  23  شوراي عالي انقالب فرهنگي  1
  دانشجويي

  مه نمازستاد اقا 24 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  2
  سازمان ملي جوانان  25  سازمان اوقاف و امور خيريه  3

  فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي  26  سازمان حج و زيارت  4

دفتر تبليغات اسالمي حوزه  5
  دفتر امور مشاركت بانوان  27 علميه قم

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي  28  سازمان تبليغات اسالمي  6
  ايران

سازمان تبليغاتحوزه هنري  7
كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي   29 اسالمي

  اسالمي

شوراي هماهنگي تبليغات  8
  سازمان اسناد ملي ايران  30 اسالمي

  هاي فرهنگي بسيج كانون  31 هاي علميه مركز خدمات حوزه  9

هاي فرهنگي ستاد عالي نظارت بر كانون  32  هاي علميه خواهران حوزه  10
  و هنري مساجد



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     230
 

 

  بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس 33 شوراي عالي حوزه علميه قم  11

سازمان فرهنگ و ارتباطات  12
  سازمان ميراث فرهنگي كشور  34 اسالمي

مجمع جهاني تقريب مذاهب  13
  جهاد دانشگاهي  35 اسالمي

  شوراي گسترش زبان فارسي 36 مجمع جهاني اهل بيت  14
  )ع(آستان قدس حضرت امام رضا  37 مركز خدمات حوزه علميه قم  15
  شوراي فرهنگ عمومي 38 مركز مديريت حوزه علميه قم  16
  سازمان مدارك فرهنگي 39مرعشي نجفي. . .اكتابخانه آيت  17
  غرب كشور 2ستاد منطقه  40 مركز جهاني علوم اسالمي  18
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 41 دانشگاه مذاهب اسالمي  19

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  20
  سازمان ايرانگردي و جهانگردي  42 )ره(خميني

  مركز رسيدگي به امور مساجد 45 كتابخانه ملي  21

ازستاد امر به معروف و نهي  22
هاي فرهنگي وزارت آموزش و فعاليت  46 منكر

  پرورش
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  ي فصل اولها نوشت پي
 

مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، جلد . 1
  . 151، ص 1372اپ اول، هفتم، سازمان برنامه و بودجه، چ

مجموعه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ا سالمي ايران، اداره . 2
  . 1379كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، چاپ اول، 

و بنـد الـف مـاده     161و  156قانون برنامه چهارم توسعه در واقع شامل مـواد   105ماده . 3
گذار بـراي دوره برنامـه چهـارم     باشد كه توسط قانون برنامه سوم توسعه ميقانون  162

  .تنفيذ شده است
  . قانون برنامه سوم بوده است 163اين ماده نيز تنفيذ ماده . 4
  . قانون برنامه سوم توسعه بوده است 166و  165اين ماده تنفيد مواد . 5
نگي، سـازمان برنامـه و بودجـه، چـاپ     قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فره. 6

 .1372اول، 
  . همان. 7
مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، جلد . 8

  . 1-7، صص 1373يازدهم، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 
و مقايسه حسيني، سيد احمد، بررسي تحليلي برنامه اول و دوم توسعه در بخش فرهنگ . 9

، 42بيني و اثربخشي، مجله دانشور، شماره  آن با برنامه سوم توسعه كشور از حيث واقع
  . 41، ص 1381دي ماه 

  . 42همان، ص . 10
صــالحي اميــري، ســيد رضــا و اســماعيل كاووســي، بررســي علــل فقــدان پويــايي در  . 11

  .15، ص 1385، سال 42هاي فرهنگي و آموزشي كشور، مجله راهبرد، شماره  سازمان
نشر : شناسي و اقتصاد فرهنگ در ايران امروز، تهران محمدي، مجيد، درآمدي بر جامعه. 12

  . 232-233، صص 1377قطره، چاپ اول، 
  . 41حسيني، سيد احمد، همان، ص . 13
شناسـي   احمدي گرجي، حسينعلي، طرح تحقيقاتي تعيين چگـونگي بررسـي و آسـيب   . 14

  . 1383عالي انقالب فرهنگي،   يهاي فرهنگي، دبيرخانه شورا دستگاه
هـاي   اولياء، محمد صالح، و همكـاران، طـرح تـدوين مبـاني ارزيـابي عملكـرد سـازمان       . 15

  . 1384فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، زمستان 
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رسي عملكرد بررويكردهاي 
  هاي فرهنگي سازمان
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   هاي فرهنگي رويكردهاي بررسي عملكرد سازمان
هـا وجـود    رويكردهاي متعددي براي بررسي كارايي و اثربخشـي سـازمان  

اين . اند نظران آنها را به دو رويكرد عمده تقسيم كرده دارد كه برخي از صاحب
  :دو رويكرد عبارتند از

  رويكردهاي سنتي. 1
هايي هستند  شامل روش، ها رويكردهاي سنتي در بررسي عملكرد سازمان

تـأمين منـابع و فراينـد درونـي سـازمان تأكيـد       ، يابي بـه هـدف   كه بر دست
به جنبه محصول يا توليـد سـازمان   ، بر تأمين هدف در روش مبتني. كنند مي

در . رسيده است يـا خيـر   هاي خود شود و اينكه آيا سازمان به هدف توجه مي
هـايش   اثربخشي سازمان به معناي توان سـازمان در تـأمين هـدف   ، اين روش
عملكـرد سـازمان و   ، بر تـأمين منـابع   در روش مبتني. شود مي كدرتعريف و 

بـرداري از   شـود كـه سـازمان در بهـره     اثربخشي آن زماني مطلوب ارزيابي مي
. توانمنـد باشـد  ، و كميـاب محيط خود جهت حصول و تأمين منابع ارزشمند 

بـه  ، گيري اثربخشي سـازمان بـا اسـتفاده از ايـن روش     براي سنجش يا اندازه
شود و اينكه آيا سـازمان بـراي ارائـه     نقطه آغار فرايند توليد سازمان توجه مي

عملكرد مطلوب خود توانسته است منابع الزم را به صورت مؤثر تأمين نمايـد  
ـ ، در اجراي ايـن روش . يا خير سـازمان توجـه   ) مصـرف (ه سـنجش ورودي  ب

. كنـد  گيرد و وارد مرحله تبديل مي سازمان اين اقالم را از محيط مي. شود مي
اساس روش مزبور بر اين فرض گذاشته شده است كه سـازمان در تحصـيل و   
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تأمين منابع مورد نياز و نيز در حفظ و نگهداري سيستم سازماني بايد موفـق  
بر فرايند درونـي   در روش مبتني. اثربخش باقي بماند باشد تا بتواند در وضعي

هـاي   شود و با اسـتفاده از شـاخص   هاي درون سازمان توجه مي نيز به فعاليت
در . شـود  گيـري مـي   اثربخشي سازمان اندازه، كارايي و سالمت درون سازماني

  .)1(اثربخشي يعني ميزان سالمت و كارايي سازمان، اين روش

  رويكردهاي نوين. 2
ويكردهاي نوين در سنجش اثربخشي و كارايي يك سازمان اصوالً شامل ر
هـاي متعـدد تأكيـد     شوند كه بر تركيب و تلفيق عناصر و روش هايي مي روش
  : رويكرد نوين شامل دو روش عمده هستند كه عبارتند از. دارند

  نفع هاي ذي بر تأمين رضايت گروه روش مبتني -1-2
كه هركدام منافع ويـژه و   نفع ـ   هاي ذي وهتأمين رضايت گر، در اين روش

عنـوان شـاخص عملكـرد سـازمان بـه حسـاب        متفاوتي در سازمان دارند ـ به 
هاي خارج از سازمان يا سازمان  نفع ممكن است يكي از گروه گروه ذي. آيد مي

كنندگان كاال و  دريافت. ديگر باشد كه در عملكرد سازمان نقش و سهمي دارد
داران ازجملـه   مـديران و سـهام  ، كاركنان، دگان منابع اوليهكنن عرضه، خدمات

زمـان   تواند بـه صـورت هـم    يك سازمان نمي. نفع هستند هاي ذي افراد و گروه
  .)2(ها را تأمين نمايد ها و تقاضاهاي همه اين گروه خواسته

  هاي رقابتي بر ارزش روش مبتني -2-2
خصـي بـراي ارزيـابي    شا، در اين روش با تلفيق دو ارزش متفاوت و رقيب

نخسـتين ارزش بـه تعيـين    . شود عملكرد و اثربخشي يك سازمان ساخته مي
، هاي مـورد نظـر   شود؛ بدين معنا كه آيا ارزش كانون توجه سازمان مربوط مي

دومـين ارزش بـه   . مربوط به مسائل دروني سازمان است يا مسائل بيروني آن
بـات و پايـداري در كـانون    ث، در اين مرحلـه . شود ساختار سازمان مربوط مي
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چهار الگو ، با ادغام و تركيب دو بعد كانون توجه و ساختار. گيرد توجه قرار مي
توان با استفاده از آنها اثربخشـي سـازمان را محاسـبه     آيد كه مي به دست مي

دهنده نوع تأكيد و توجـه خـاص مـديريت بـه سـازمان       هر الگويي نشان. كرد
  .)3(است

  )رپذي انعطاف(ساختار 

جه
 تو
ون

كان
 )

ان
ازم

ن س
يرو

ب
(  

  )الف(
  هاي باز بر سيستم الگوي مبتني

  تأمين منابع، رشد: هاي هدف ارزش
، پذيري انعطاف: هاي فرعي هدف
ارزشيابي ، باش به سربردن آماده

  عوامل خارجي

  )ب(
  بر روابط انساني الگوي مبتني

رشد منابع : هاي هدف ارزش
  انساني
حفظ انسجام : هاي فرعي هدف
، باالبردن روحيه افراد، انيانس

  آموزش

جه
 تو
ون

كان
 )

ان
ازم

ن س
درو

(  

  )ج(
  هاي عقالني بر هدف الگوي مبتني

، كارآيي، بازدهي: هدف هاي ارزش
  سودآوري

ريزي و  برنامه: هاي فرعي هدف
  تعيين هدف

  )د(
  بر فرايندهاي دروني الگوي مبتني

  ثبات و پايداري: هاي هدف ارزش
 ،اطالعات: هاي فرعي هدف

  مديريت ارتباطات

  )كامالً كنترل شده(ساختار 
هـاي فرهنگـي    ارزيابي كارايي و اثربخشي سازمان، براساس آنچه ذكر شد

بـه  ، تواند چندان سودمند باشـد  در ايران بر مبناي تأمين و تحقق اهداف نمي
هـاي فرهنگـي ايـران برنامـه و اهـداف       اين دليل كه اكثـر نهادهـا و سـازمان   

اي ندارند تا بتوان كارايي آنها را براساس ميزان تحقـق   دهمشخص و تدوين ش
هاي موجـود نيـز بـه قـدري      اهداف و برنامه. آن اهداف مورد سنجش قرار داد

تحقق آنها بسيار دشـوار و دور از دسـترس بـه    ، مبهم و كلي هستند كه اغلب
هايي  ها هر چقدر هم تالش كنند با توجه به محدوديت رسد و سازمان نظر مي

توانند آنها را محقـق   نمي، نيروي انساني و غيره دارند، ه به لحاظ منابع ماليك
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هاي فرهنگي در ايران پيگير تحقـق اهـداف و    رسد سازمان به نظر نمي. سازند
هاي  اهدافي كه در راستاي برنامه. اي باشند هاي مشخص و تعريف شده برنامه

اصـول سياسـت   ، همنـدرج در قـوانين برنامـه توسـع     –كالن فرهنگي كشـور  
هـاي   اصوالً اهـداف و برنامـه  . تنظيم شده باشند –انداز  فرهنگي و سند چشم

ها  اند تا بتوان عملكرد سازمان سازي و عملياتي نشده فرهنگي در ايران شاخص
، عــالي انقــالب فرهنگــي  تــا همــين اواخــر كــه شــوراي. را بــا آنهــا ســنجيد

در مورد كارايي و عـدم  قضاوت ، هاي فرهنگي كشور را مشخص نمود شاخص
ها امري ذهني و وابسته بـه برداشـت افـراد بـود؛ زيـرا معيـار        كارايي سازمان

هــا وجــود نداشــت و آنچــه نــاظران و  هــا و قضــاوت يكســاني بــراي ارزيــابي
هـاي فرهنگـي در نظـر     كاري سازمان عنوان نقاط ضعف و كم نظران به صاحب

عنـوان نقطـه قـوت و     نگي بـه از ديد خود مسئوالن و مديران فره، گرفتند مي
هـاي   رغم تعريف و تبيين شاخص اكنون نيز علي. شد سند افتخار نام برده مي

ها هنوز معيار و مبناي ارزيابي عملكـرد   رسد اين شاخص فرهنگي به نظر نمي
  . هاي فرهنگي قرار گرفته باشند سازمان

  هاي فرهنگي هاي ارزيابي عملكرد سازمان شاخص
هـاي فرهنگـي    اسب براي ارزيابي عملكـرد سـازمان  هاي من تعيين شاخص

، داراي اهميت فراواني است و اگر در اين زمينه دقت كافي وجود نداشته باشد
هـاي فرهنگـي را در راسـتاي اهـداف تعيـين شـده        توان عملكرد سازمان نمي

هاي ارزيابي عملكـرد   اگر يكي از شاخص، عنوان مثال به. تنظيم و كنترل كرد
هاي فرهنگي نظير وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي را تعـداد      برخي سازمان

هاي منتشر شده و تيراژ آنها قرار دهيم و آن را دليلي بر رشـد فرهنـگ    كتاب
هايي چون ساعات اختصاص يافته بـه   كتابخواني در كشور بدانيم و از شاخص

در نحوه سنجش عملكرد ، مطالعه و ميزان مطالعه كتب غيردرسي غافل شويم
ميـزان  چراكـه   ؛ايـم  دچـار اشـتباه شـده    در اين زمينـه  هاي فرهنگي انسازم
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تواند شاخص دقيقي  هاي منتشر شده و حتي فروخته شده به مردم نمي كتاب
براي سنجش ميزان كتـابخواني ـ كـه رشـد و گسـترش آن يكـي از اهـداف        

  . هاي فرهنگي است ـ باشد سازمان
ـ   ا آمـار مربـوط بـه تعـداد     هنگامي كه آمار مربوط به وضعيت مطالعـه را ب

اين تفاوت كامالً ملمـوس و مشـهود   ، كنيم هاي منتشر شده مقايسه مي كتاب
توسط وزارت فرهنـگ و   1382در تحقيق پيمايش ملي كه در سال . شود مي

از مجمـوع  ، انجام شد» هاي ايرانيان ها و نگرش ارزش«ارشاد اسالمي با عنوان 
اند كه در اوقـات   دهكرد آنها اعالم درص 21حدود ) نفر 4581(دهندگان  پاسخ

  . پردازند بيشتر به مطالعه مي، فراغت خود

وضعيت مطالعه در اوقات فراغت براساس متغيرهاي مختلف ـ  6جدول شماره 
  1382در سال 

وضع   وضع فعاليت  سواد  سن  جنس
  تأهل

  زن  مرد
29-

15  
49-

30  
50 

باال
به 

  
 بي

واد
س

يي  
تدا

اب
سط  

متو
پلم  

دي
الي  

ع
غل  

شا
  

يكا
ب

  ر
انه

خ
 

صل  دار
مح

سته  
زنش

با
  

جرد
م

هل  
متأ

  

4/19  
2/

24  
7/

22  
2/21  
5/19  

 -  
6/7  
4/

17  
9/

25  
7/

42  
3/21  
1/21  
1/19  
4/

25  
7/

22  
3/

23  
7/20  

آمار فوق گمراه كننده ، اگر به زمان اختصاص يافته به مطالعه توجه نشود
در اوقات فراغت خـود بيشـتر   « هاي داده شده به سؤالِ زيرا پاسخ ؛خواهد بود

؟ پاسخي كلي است و بايد بـا ايـن سـؤال تكميـل     »پردازيد ه چه فعاليتي ميب
خوشبختانه در تحقيـق   ؟»كنيد در روز يا هفته چند ساعت مطالعه مي«شود 
 طـور  به«يكي از سؤاالت اين است كه . چنين سؤاالتي مطرح شده است، فوق

خ بـه  ؟ در پاسـ »خوانيـد  روز چند ساعت روزنامه و مجله مي متوسط در شبانه
  . نتايج زير به دست آمده است، اين سؤال
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  1382وضعيت مطالعه روزنامه و مجله در سال ـ 7جدول شماره 
  درصد تعداد ساعت

0 1764 5/38  
  7/24 1131 كمتر از نيم ساعت

1-5/0 1053 23 
2-01/1 423 2/9  
3/01/2 135 9/2  
4-01/3 40 9/0 
5-01/4 20 4/0 

 3/0 14 ساعت5بيشتر از
عدم-بدون پاسخ
 دسترسي

1 - 

 100 4581 كل

سؤال ديگري كه در اين زمينه از مصاحبه شـوندگان پرسـيده شـده ايـن     
بـه طـور متوسـط چنـد سـاعت در هفتـه كتـاب غيردرسـي         «بوده است كه 

  . به شرح جدول زير بوده است، هاي داده شده به اين سؤال پاسخ» خوانيد؟ مي

  1382غيردرسي در سال وضعيت مطالعه كتب ـ 8جدول شاره 
  درصد تعداد ساعت

1-1/0 671 1/24  
3-01/1 1077 7/38  
5-01/3 491 6/17  
7-01/5 202 3/7  
9-01/7 44 6/1  

11-01/9 110 4  
  7/6 187 ساعت11بيشتر از

  100 2782 كل
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روز هيچ زماني را  درصد از مردم در شبانه 5/38براساس آمار جداول فوق 
بسيار ناچيزي دهند و بقيه نيز زمان  و مجله اختصاص نمي به مطالعه روزنامه

درصد مـردم زمـاني    63كه حدود  اي گونه دهند؛ به براي اين كار اختصاص مي
مطالعـه  صرف درصد آنها زماني كمتر از يك ساعت  89كمتر از نيم ساعت و 

در مورد زمـان اختصـاص يافتـه بـه مطالعـه كتـب       . كنند مي روزنامه و مجله
درصد  63حدود ، در طول هفته. نيز وضعيت به همين صورت است غيردرسي

د يد از مردم زماني كمتر از سه ساعت به مطالعه كتب غيردرسي اختصاص مي
از . زمان مطالعه در طول هفته تنها پنج سـاعت اسـت  ، درصد آنها 81و براي 

 اگر آمار فوق را با آمار نشريات و كتب منتشر شده در همان سال، طرف ديگر
طـور   بـه ، ديمكراشاره ه آن بدر گذشته اي كه  مسئله، مقايسه نماييم) 1382(

نشـريه در   2425جمعـاً   1382در سـال  . آشكاري خود را نشـان خواهـد داد  
نشريه مربوط بـه شـهر تهـران     1664ده است كه از اين ميان شايران منتشر 

 36.462هاي منتشر شـده در همـين سـال     تعداد عناوين كتاب .)4(بوده است
هـاي تـأليفي و بقيـه     عنـوان آن جـزء كتـاب    28.122عنوان بوده اسـت كـه   

هاي منتشر شده در اين سـال   شمارگان كتاب. اند هاي ترجمه شده بوده كتاب
هـاي   تعداد عنـاوين و شـمارگان كتـاب    و )5(بوده استعنوان  174.512.000

ظـه  تـوان مالح  مـي صفحه بعد هاي مختلف را در جدول  منتشر شده در سال
  :نمود
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هاي منتشر شده بر حسب  تعداد عناوين و شمارگان كتابـ 9جدول شماره 
  هاي مختلف موضوع در سال

  چاپ مجدد  چاپ اول  جمع  )هزار(شمار   عنوان  سال و موضوع
1365 3812 000 000  28112  
1370 000 000 000  000  
1375 14459 7063 7396  80501  
1380 32216 18269 13947  165731  
1381 35932 20678 15254  171725  
1382 36462 20296 16166  174512  
1383 40920 21591 19329  175306  
1384 52627 26762 25865  223368  
  6549  1004 954 1958 كليات
  8740  1319 1015 2334 فلسفه
  60014  5702 4947 10649 دين

  32519  3225 3601 6826 علوم اجتماعي
  22398  2509 2017 4526 زبان

علوم طبيعي و
  19841  3129  2056  5185 رياضيات

  21754  3012 4257 7269 علوم عملي
  8562  1014 1118 2132 هنر

  36047  4088 5262 9350 ادبيات
  6945  863 1535 2398 تاريخ و جغرافيا

  )1384(سالنامه آماري كشور : منبع
هاي منتشـر   كتاب تعداد عناوين و شمارگان نشريات و، براساس آمار فوق

امـا ميـزان   ، هاي مختلف به طرز چشمگيري افزايش يافته اسـت  شده در سال
  . مطالعه چنين نبوده است
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هر قدر مسئوالن فرهنگي كشور بخواهند ميـزان كتـاب فـروش    «رو  ازاين
واقعيات تلـخ  ، رفته در دوره معيني از زمان را دليلي بر رشد كتابخواني بدانند

ر اوقات ناچيز تخصيص يافته بـه كتـابخواني و همچنـين    انگيز موجود د و غم
  .)6(»سازد اساس مي اين ادعا را بي، پايين بودن سطح آگاهي علمي مردم

هـايي اسـت كـه بـراي ارزيـابي       شاخص، دكربايد به آن توجه  اي كه  نكته
ها بايد با واقعيـات   اين شاخص. شوند هاي فرهنگي انتخاب مي عملكرد سازمان

سـنجش  . يج به دست آمده همخواني و هماهنگي داشـته باشـند  موجود و نتا
هاي مناسـب عمـالً غيـرممكن     هاي فرهنگي بدون تعيين شاخص نتايج برنامه

اصـوالً  . هاي مورد نظـر متفـاوت باشـد    نتايجي كه ممكن است با برنامه ؛است
هـاي موجـود و همچنـين     ها و ظرفيـت  دليل حساسيت هاي فرهنگي به برنامه

در مسـيري  ، دهشـ احتمال دارد از مسـير درسـت خـارج    ، بر آنهاعوامل مؤثر 
انـدركاران برنامـه از ايـن مطلـب غافـل       كامالً انحرافي حركت نمايند و دست

هاي فرهنگـي   همين مسئله كنترل منظم و دقيق مسير حركت برنامه. بمانند
بـراي اطمينـان از درسـتي مسـير حركـت و در نهايـت       . سـازد  را ضروري مي
به خصـوص در تهيـه و   ، هاي فرهنگي بايد در طراحي برنامه، دفرسيدن به ه
گيـري از   عنوان كنترل مد نظر قرار داده و بـا بهـره   عوامل را به، تدوين محتوا

طراحـي  . ها را تحت پوشش و سـنجش قـرار داد   هاي متنوع برنامه هدف، آنها
پس هاي فرهنگي و قرار دادن آنها در متن برنامـه و سـ   سيستم كنترل برنامه

عامل بسـيار  ، استفاده مناسب از اين سيستم در جريان اجراي محتواي برنامه
باشد كـه فراموشـي و غفلـت از آن     هاي فرهنگي مي مهمي در موفقيت برنامه

اندركاران و مجريـان را يكسـره در مسـيري     تواند زحمات طراحان و دست مي
ارزيابي منظم هاي صحيح و مناسب و  انتخاب شاخص .)7(»انحرافي نابود سازد

هـا و تعيـين ميـزان     امكـان كنتـرل برنامـه   ، هـا  ها براساس اين شاخص برنامه
  . نمايد دستيابي به اهداف را فراهم مي
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، بــه منظــور ارزيــابي عملكــرد مؤسســات پژوهشــي، هــاي اخيــر در ســال
، هايي از سوي دفتر نظارت و ارزيابي معاونـت پژوهشـي وزارت علـوم    شاخص

مچنين هيئـت نظـارت و ارزيـابي فرهنگـي و علمـي      تحقيقات و فناوري و ه
تواند با انجـام   دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي تعريف شده است كه مي

. هـاي فرهنگـي باشـد    الگوي مناسبي براي ارزيابي عملكرد سازمان، تغييراتي
هاي مؤثر در ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي وابسـته بـه    شاخص، طوركلي به

در سه شـاخص عمـده و ده زيرشـاخص بـه     ، تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم
  . شود  شرح زير در نظر گرفته مي

  شاخص منابع انساني. 1
  پژوهشگران تمام وقت و پاره وقت؛ •
 تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد پذيرفته شده؛ •
 تعداد دانشجويان دكتراي پذيرفته شده؛ •

 شاخص عملكرد. 2

  تعداد كتب تأليفي منتشر شده؛ •
 اي منتشر شده؛ تعداد كتب ترجمه •
 تعداد مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي معتبر چاپ شده؛ •
 چاپ شده؛ ISIتعداد مقاالت  •
 . هاي معتبر تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس •

  شاخص منابع مالي. 3
  ها؛ تعداد قراردادهاي تحقيقاتي منعقد شده با ساير بخش •
 . ها نعقد شده با ساير بخشمبلغ كل قراردادهاي تحقيقاتي م •

هـاي فـوق اضـافه شـده و در      هاي جديدي بـه شـاخص   اخيراً نيز شاخص
در ارزيـابي عملكـرد   . تري را شـامل شـده اسـت    موارد بيشتر و دقيق، مجموع
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. عنوان الگو استفاده كـرد  ها به توان از اين شاخص هاي فرهنگي نيز مي سازمان
عملكـرد  ، ا انتخاب و در حـد تـوان  در اين تحقيق دو شاخص مالي و انساني ر

  . مورد ارزيابي قرار خواهيم داد، هاي فرهنگي را براساس آن دستگاه

  هاي مالي شاخص
توان به كار  هاي فرهنگي مي هايي كه براي ارزيابي سازمان يكي از شاخص

هـاي فرهنگـي را    توان عملكـرد سـازمان   شاخص مالي است؛ يعني مي، گرفت
مورد سـنجش و  ، كه به آنها تخصيص داده شده استبراساس مقدار اعتباري 

هاي فرهنگي  توان عملكرد سازمان هم مي، براساس اين شيوه. ارزيابي قرار داد
را در مجموع ارزيابي كرد و هم عملكرد آنها را در مقايسـه بـا يكـديگر مـورد     

هـاي فرهنگـي    كه ارزيابي عملكرد تك تك سازمان ازآنجايي. سنجش قرار داد
نيازمند داشـتن  ، اي كه به آنها اختصاص داده شده است مقدار بودجهبراساس 

اطالعات دقيق از عملكرد و اعتبارات آنهاست و اين كار خود نيازمند تحقيقي 
لذا در اينجا بيشتر اعتبارات كـل بخـش فرهنـگ از    ، گسترده و جداگانه است

سـاير  باشـد و در مقايسـه بـا بودجـه      مجموع اعتبارات كشور مورد توجه مـي 
  . ها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت بخش

  اعتبارات بخش فرهنگ يسربر
طـي پـنج    -دهد  كه جدول زير نشان مي طوري به -براساس اسناد موجود 

اعم از جاري و عمرانـي بـدون   (اعتبارات بخش فرهنگ ) 1363-1367(سال 
ال ميليـارد ريـ   5/93حدود ) احتساب اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سيما

درصـد از اعتبـارات متنـاظر عمـومي دولـت را       5/0بوده است كه در حـدود  
  .)8(دهد تشكيل مي
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  363-67هاي  طي سالاعتبارات بخش فرهنگي ـ 10جدول شماره 
  )ميليون ريال( 

  عنوان
  عملكرد

  جمع
1363  1364  1365  1366  1367  

جمع اعتبارات فصل 
 70024 18665 14900 12425 12916 11118  فرهنگ و هنر

 62448 16174 13338 10956 11824 10156  اعتبارات جاري
  7576  2491  156  1469  1092  962  اعتبارات عمراني

جمع اعتبارات فصل 
اطالعات و ارتباطات 

 حتساببدون ا(جمعي 
  )سازمان صدا و سيما

3886  4102  3468  2863  3213  17531 

 17002  3212  2863  3189  3952  3786  اعتبارات جاري
  529  -  -  279  150  100  تبارات عمرانياع

اعتبار براي نظارت بر 
  5998  1368  1140  1178  1192  1120  موقوفات

جمع اعتبارات بخش 
 92553 23245 18903 17071 18210 16124  فرهنگ

  .22ص ، پيوست برنامه اول توسعه: منبع
ميـزان اعتبـارات بخـش    ) 1368-1372(در طي برنامه اول توسعه كشور 

نزديك دو برابر افزايش يافت و از محل درآمـدهاي عمـومي بـالغ بـر     فرهنگ 
  . ميليارد ريال براي بخش فرهنگ اعتبار در نظر گرفته شد 173
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خالصه برآورد اعتبارات جاري و عمراني بخش فرهنگ از محل  ـ11 جدول شماره
  )ميليون ريال( 1368- 1372ساله   درآمد عمومي در برنامه پنج

  عنوان برنامه

  جمع برنامه اعتبارات عمراني تبارات جارياع

لي
ريا

زي  
ء ار

جز
  

لي
ريا

زي  
ء ار

جز
  

لي
ريا

زي  
ء ار

جز
  

احيا و،برنامه پژوهش حفظ
ــي    ــراث فرهنگ ــي مي معرف

 كشور

28995 350 9100 140  38090  490  

برنامه گسـترش فرهنـگ و
  هنر

38750 2520 24500770  63250  3290  

هاي فرهنگيبرنامه فعاليت
 لليالم بين

8400 5880 - -  8400  5880  

برنامـــه پـــژوهش و رشـــد
ــتعداد ــي و   اس ــاي فرهنگ ه

 هنري كودكان و نوجوانان

10300 210 3900 70  14200  280  

  -  500  - - - 500 برنامه تحقيق و بررسي
  175  16060  - - 175 16060 برنامه خدمات اداري

  10115 140500  37500980 1030009135 جمع فصل فرهنگ و هنر
  1410  7045  - - 1410 7045 برنامه خبرگزاري
  3745  12475  - - 3745 12475 برنامه تبليغات

  665  3500  - - 665 3500 برنامه مطبوعات
  105  9400  - - 105 9400 برنامه نظارت بر موقوفات

  16040 172920  1354201506037500980 جمع
  4200      4200  ساير نيازهاي وارداتي بخش

  20240     19260  كلجمع 

جمهوري  و فرهنگي ، اجتماعيپيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي: منبع
  .22ص ، رانيا. ا. ج .22همان، ص : اسالمي، ايران
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هاي بعد تقريباً سير صعودي به خـود   بودجه بخش فرهنگ و هنر در سال
اعتبارات  ،براساس اطالعات مركز آمار ايران. گرفت و تا حدودي افزايش يافت

در مقايسه با اعتبـارات سـاير امـور     1365-1383هاي  بخش فرهنگ در سال
  . اجتماعي به صورت جداول زير بوده است

هاي قطعي امور اجتماعي بودجه عمومي دولت  پرداختي ـ12جدول شماره 
  )ميليون ريال( 1365-83هاي  طي سال بر حسب فصل

 1383 1382  1381  1380  1379  1375  1370  1365  شرح
2/515234/57426 7/550690/38495 4/64728 8/26510  6/4455 9/1518  جمع

آموزش و پرورش
  9/256 7/1766  9/1364 7/2758  2/1865  3/8360 4/1474  8/535 عمومي

 2/25455/3225  2/1682 6/1486  4/1812  6/723  1/47  4/12  فرهنگ و هنر
درمان و، بهداشت

 4/5658 5/5694 5/3274 6/9365  7/8729  9/4095  7/774  3/208 تغذيه

تأمين اجتماعي و
3/219335/29248 0/312791/16804 1/21409  2/7380  5/1356  2/565 بهزيستي

امور،تربيت بدني
  5/83  6/960  0/648  2/498  7/863  4/401  8/48  3/9 جوانان و زنان

 1/2124 8/3691 5/3498 1/1252  3/2103  8/690  9/73  1/13  عمران شهرها
عمران و نوسازي

  6/104  2/54  5/44  3/40  7/2267  1/1341  9/47  4/7 روستاها

  8/489 2/795  0/1168  9/311 5/635 0/484 0/90 5/21 تأمين مسكن
حفاظت محيط

  7/257 9/280  5/144  9/73  3/172  5/75  8/8  3/3 زيست

عمليات چند
منظوره توسط 

 نواحي
2/4  5/19  7/170  5/272  7/93  2/2452 0/38012/3283 

آموزش فني و
 0/1501 2/1608 8/1052 7/1260  3/1933  1/1  8/184  1/60 ايحرفه

 4/4292 2/4561  8/3846 4/4769  9/4182  8/2092  3/329  4/78  آموزش عالي
 3/37135/3939 3/2507 5/1879  8/1689  3/693      تحقيقات

  66ص ، )1384(سالنامه آماري كشور : منبع
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هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي  ور در سالمقايسه بودجه فرهنگي كش
درصـد از كـل    06/1دهد بودجه مذكور رونـد صـعودي داشـته و از     نشان مي

افـزايش   1383درصد در سـال   62/5به  1370بودجه امور اجتماعي در سال 
با وجود اين، بودجـه فرهنـگ و هنـر از بودجـه كـل كشـور       . پيدا كرده است

  .ده استهمواره رقم اندكي را شامل بو

يافته به بخش فرهنگ و هنر و نسبت  اعتبارات اختصاص ـ13جدول شماره 
  آن با بودجه كل كشور و بودجه امور اجتماعي

  سال

بودجه كل 
كشور 

ميليارد (
  )ريال

بودجه امور 
اجتماعي 

ميليارد (
  )ريال

بودجه 
فرهنگ و 

هنر 
ميليارد (

  )ريال

درصد 
بودجه 

فرهنگي 
نسبت به 
بودجه كل 
  كشور

 درصد
بودجه 

فرهنگ و 
هنر نسبت 
به بودجه 

امور 
  اجتماعي

1370 3/20097  6/4455  1/47  23/0  06/1  
1375 6/137242  8/26510  6/723  53/0  73/2  
1380 2/455978  7/55069  6/1486  33/0  70/2  
1381 2/693302  0/38495  2/1682  24/0  37/4  
1382 1/968261  2/51523  2/2545  26/0  94/4  
1383 8/1184506  4/57426  5/3225  27/0  62/5  

در طول ساليان گذشته ، دهد كه اطالعات جدول فوق نشان مي گونه همان
ميزان بودجه فرهنگ و هنر از مجمـوع بودجـه كـل كشـور رقـم نـاچيزي را       

در كل از رشد چنداني برخـوردار  ، و به استثناي چند دورهداده است تشكيل 
سـال   13پس از گذشـت   1370 درصد سال 23/0كه از  طوري نبوده است؛ به

  . رسيده است 1383درصد در سال  27/0درصد افزايش يافته و به  04/0تنها 
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بـه نتـايج   ، هاي قبل مقايسه نمـاييم  اگر آمار فوق را با آمار مربوط به دوره
هـاي   در طي برنامه، در دوران حكومت پهلوي دوم. يابيم يمقابل تأملي دست 

مسئله فرهنگ و تأمين منابع مـالي  ، )1327-1346(دوم و سوم عمراني ، اول
. طراحان برنامه بود توجههاي فرهنگي كمتر مورد  الزم براي گسترش فعاليت

ظاهراً به سبب گشايشـي كـه در تـأمين    ) 1347-1351(اما در برنامه چهارم 
-1356(منابع مالي دولت حاصل شـد و نيـز در برنامـه پـنجم بـه خصـوص       

رقم كل بودجه عمراني كشـور  . جه قرار گرفتتوسعه فرهنگ مورد تو) 1352
ميليارد ريال و سهم وزارت فرهنگ و هنر از ايـن   577در برنامه چهارم مبلغ 

) يك ميليـارد و هشتصـد ميليـون ريـال    (ميليون ريال  800. 1نخست ، محل
ميليون ريـال يعنـي   500. 1عاقبت به ، اما پس از چندين بار تجديد نظر. بود

اين ، بر اين مبلغ عالوه. ودجه عمراني كشور تقليل يافتدرصد كل ب 26معادل 
نيـز از محـل    )اليـ ون ريليارد و نهصد ميليدو م( ميليون ريال 900. 2وزارت 

ميليـون   400. 4جمعاً ، بنابراين طي پنج سال. بودجه عادي كشور خرج كرد
، از بودجـه عمرانـي و عـادي    )اليـ ون ريـ ليارد و چهار صد ميليچهار م( ريال
هـاي رژيـم    هرچند اين مقدار اعتبار براسـاس سياسـت   )9(.ار داشته استاعتب
  . بودشده هاي مختلف فرهنگ تقسيم  طور نابرابر بين بخش به

اعتبارات فرهنگ و هنـر نخسـت   ) 1352-1356(در برنامه عمراني پنجم 
درصـدي   3دليـل افـزايش    لكن به ؛ميليون ريال بود 900ميليارد و  15مبلغ 

اعتبارات عمراني در حدود ، ناشي از ارتقاء قيمت فروش نفت درآمدهاي دولت
ـ  5/2 بـع اعتبـارات فرهنـگ و هنـر نيـز فزونـي       ه تبرابر افزايش پيدا كرد و ب

، در اين دوره بودجه فرهنگي دولت شـامل بودجـه فرهنـگ و هنـر     )10(.يافت
در مجمـوع  . هاي فرهنگي بـوده اسـت   راديو و تلويزيون و بودجه ساير سازمان

رات اختصاص يافته به بخش فرهنگ در طـي برنامـه عمرانـي چهـارم و     اعتبا
  . به شرح جدول زير بوده است) 1356به استثناء سال (پنجم 
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اعتبارات اختصاص يافته به بخش فرهنگ طي برنامه ـ 14جدول شماره 
  )1346-1356(عمراني چهارم و پنجم 

ور   سال
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1346  232/217  195/1  860/577  299/602  664/14  55/0  
1347  580/474  670/1  500/804  180/863  500/2  6/0  
1348  386/330  629/2  557/0091  473/604/1  400/15  795/0  
1349  662/406  099/4  322/238/1  540/821/2  090/39  007/1  
1350  426/481  843/4  943/518/1  309/278/3  580/45  006/1  
1351  537/548  626/4  814/636/1  612/847/2  613/141  843/0  
1352  732/692  527/7  400/407/2  000/845/4  977/274  086/1  
1353  370/806/1  356/10  950/272/3  000/512/6  024/569  953/0  
1354  174/447/2  493/22  327/377/8  482/814/13  748/301  919/0  
1355  248/105/3  709/28  406/643/9  000/489/18  168/577  924/0  

  .43، ص 1379، چاپ اول، نشر مركز: دولتي فرهنگ، تهران در بي: منبع

دهد بودجه فرهنگي كشور در دوران رژيـم   نشان ميهاي جدول فوق  داده
راديو و تلويزيون و بودجه ، پهلوي دوم با احتساب بودجه وزارت فرهنگ و هنر

كـانون  ، هـاي جوانـان   كـاخ ، نظير كتابخانه پهلوي(هاي فرهنگي  ساير سازمان
امـور فرهنگـي سـازمان همكـاري عمـران      ، پرورش فكري كودكان و نوجوانان

  . درصد بوده است 1در بهترين حالت حدود ) غيره شگاه فارابي و دان ،اي منطقه
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مالحظات چندي را بايـد در خصـوص اعتبـارات    ، آنچه ذكر شدبر اساس 
  . بخش فرهنگ مدنظر قرار دارد

به ، با توجه به اهميت مقوله فرهنگ براي نظام جمهوري اسالمي ايران. 1
الزم برخـوردار   رسد اعتبارات بخش فرهنـگ و هنـر از ميـزان    نظر مي

اي كـه بـه آن    مقـدار بودجـه  ، رغم اهميـت و جايگـاه آن   نبوده و علي
اي نسبت بـه گذشـته    از رشد قابل مالحظه، اختصاص داده شده است

بلكـه بيشـتر بـه     ؛علت اين امر نيز نه كمبـود منـابع  . برخوردار نيست
تخصيص نادرست منابع و عدم رعايت مالحظات فرهنگي در تخصيص 

اصوالً شيوه رايج تخصيص منـابع در كشـورمان   . شود وط ميمنابع مرب
. سـازد  اي است كه به اجبار مسائلي از اين قبيل را فـراهم مـي   به گونه
حاصـل تـالش   ، گـذرد  ريزي كشـور مـي   اكنون در نظام برنامه آنچه هم

هاي كار و  هزاران كارشناس در بخش برنامه و بودجه و همچنين گروه
هاي دولتي است كه مـواردي را بـه    و سازمانها  تشخيص در وزارتخانه

ريـزي كشـور ارسـال     عنوان پيشـنهاد بـه سـازمان مـديريت و برنامـه     
اي كـه تلفيـق    نمايند همچنين آنچه پس از فراهم آمدن مجموعـه  مي

هيئت وزيران و مجلـس  ، پيشنهادها و امكانات است به شوراي اقتصاد
  دهي مجموعـه  زمانسا :عبارت است از، شود شوراي اسالمي تقديم مي

هاي مختلف كشور كه  هاي كيفي و كمي براي بخش و هدف  مشي خط
هاي مختلـف بـراي در    هاي لفظي فراوان و تالش بخش پس از مجادله

نبـود چنـين انسـجام و    . شـود  اختيار گرفتن منابع بيشتر حاصـل مـي  
اي ميـان   گونـه   موجـب رقابـت ويـران   ، ها ريزي وحدتي در نظام برنامه

شـود كـه سـرانجام در مواجهـه بـا       ن دريافـت اعتبـارات مـي   متقاضيا
رسـد كـه بـه لحـاظ ذهـن       هاي برنامه و بودجه به تعادلي مي مديريت

  .)11(ناپذير است شكننده و توجيه
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بر اينكه بر كل نظـام بودجـه    عالوه، مشكل عدم تخصيص درست منابع. 2
بـدين  . در درون بخـش فرهنـگ نيـز وجـود دارد    ، كشور حاكم اسـت 

هـاي فرهنگـي    ميان نهادها و دستگاه، كه درون بخش فرهنگ صورت
رقابتي شـگفت و نـابرابر در   ، براي در اختيار گرفتن منابع مالي بيشتر
هـاي فرهنگـي نـه براسـاس      جريان اسـت و معمـوالً بودجـه دسـتگاه    

زني  دليل قدرت آنها در چانه بلكه اغلب به ؛هاي آنها عملكردها و برنامه
دن مسئولين دولتي و نماينـدگان مجلـس   كرتقاعد شان در م و توانايي

هـاي فرهنگـي در    كه اصـوالً سـازمان   ازآنجايي. شود تخصيص داده مي
نه رقابتي لـذا تخصـيص منـابع    ، ايران حالت تزاحمي با يكديگر دارند
لزوماً به كارايي و عملكـرد بهتـر   ، مالي بيشتر به يك دستگاه فرهنگي

ظـران علـت ايـن ناكارآمـدي     ن برخـي از صـاحب  . شـود  آن منجر نمـي 
رغـم بودجـه قابـل تـوجهي كـه بعضـاً        هـاي فرهنگـي را علـي    دستگاه

در منطق حاكم بر عمـل فرهنگـي   ، توانند به خود اختصاص دهند مي
زمـاني كـه در منطـق حـاكم بـر عمـل       ، به عقيده آنـان . دانند آنها مي

طبيعي است به تبـع آن  ، اي طراحي شده فرهنگي ما منطق تضادگونه
زيرا علت آن ناشـي   ؛تضادگونه خواهد بود زينگذاري فرهنگي  تسياس

هـاي رقيـب    هاي متضاد و مـزاحم اسـت نـه سـازمان     از وجود سازمان
هايي كه متضـادند و    ها و فعاليت سازمان يكديگر براي كارآمدي بيشترِ

كنند و مشاركت يكي نيز بـه معنـي    در جهت حذف يكديگر عمل مي
ايم يك سـازمان در دولتـي    ه كرات ديدهب. شود حذف ديگري تلقي مي

ايـن  . شـود  به صورت كامل تأسيس و فعال و در دولت ديگر منحل مي
ــه ذات تضــادگونه و    ــي اســت كــه ب ــده عجيبــي در جامعــه ايران پدي

، هاي اخير در سال .)12(گردد گذاري فرهنگي برمي گرايانه سياست تزاحم
نـو و نانوشـته بـه     هاي اجرايي جديد با اهـدافي  ايم دستگاه شاهد بوده

بـر   هاي اجراي موجود در بخش فرهنگ اضافه شـدند و عـالوه   دستگاه
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موجب شدند اعتبارات انـدك  ، ها كاري ها و موازي كاري گسترش دوباره
هاي اجرايـي نيـز توزيـع     بخش فرهنگ بين تعداد بيشتري از دستگاه

 .)13(شود

، فرهنـگ هاي پرداختي دولت به بخـش    گيري درست يارانه عدم جهت. 3
در قـانون برنامـه اول و   . مشكل ديگري است كه بايد بدان توجه نمود

رونـق  ، دولت براي تقويت بخش خصوصي فعال در امـر فرهنـگ  ، دوم
تقويت استقالل اقتصادي اين بخـش و  ، بازار كاالها و خدمات فرهنگي

پرداخـت يارانـه بـه بخـش     ، افزايش كمي و كيفي توليـدات فرهنگـي  
 1000ركار خود قرار و در طول ده سـال بـيش از   فرهنگ را در دستو

ميليارد ريال به صـورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه بخـش فرهنـگ       
اي بوده است كـه   ها به گونه اما نحوه پرداخت اين يارانه. اختصاص داد
 .)14(رسد اهداف اصلي از پرداخت يارانه تحقق يافتـه باشـد   به نظر نمي

يارانـه  جهت هاي دولت  پرداخت هاي سوم و چهارم نيز در طول برنامه
امـا در مجمـوع رقـم    . كاالها و خدمات بخـش فرهنـگ تـداوم يافـت    

اي نبوده  يارانه كاالها و خدمات فرهنگي به گونهجهت پرداختي دولت 
. هـا مقايسـه نمـود    است كه بتوان آن را با يارانه كاالهاي سـاير بخـش  

 1378-1383اخيـر   هاي اگر ارقام مربوط به يارانه سال، مثالعنوان   به
حمايـت  جهت خواهيم ديد مبلغي كه دولت ، را مورد توجه قرار دهيم

ده است اصوالً قابـل مقايسـه بـا مبلـغ سـاير      كراز نشر كتاب پرداخت 
اطالعات جدول زيـر كـه از گـزارش    . كاالها حتي پودر شوينده نيست

اخـذ   1383اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايـران در سـال   
  . دهد خوبي نشان مي اين واقعيت را به ،شده است
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  يارانه كاالها و خدماتجهت هاي دولت  پرداخت ـ15جدول شماره 
  )ميليارد ريال(

  بابت
  1383 سال

درصد137813791380138113821383
 تغيير

سهم از 
  كل

  4/2 9/15 0/650 9/560 0/555 4/428 1/543 7/470 كود شيميايي
  0/51 0/52000/58357/68185/100601/117888/140482/19 خريد گندم

  9/1 9/43 3/514 5/357 9/196 4/247 0/193 6/189 پنير
  3/6 2/17430/89 5/922 4/468 0/542 0/200 0/291 شير

قند و،روغن، برنج
  2/13 3/349 9/3622 3/806  5/4 0/439 0/160 5/118 شكر
  8/1 5/21 0/504 0/415 5/298 2/328 6/323 0/335 گوشت

يارانه غذايي نيروهاي
  4/0  0/10 0/121 0/110 0/100 0/100  0  0 مسلح

واكسن و داروهاي
  1/0 2/127  6/38  0/17  1/21  0/20  5/12  5/13 دامي

هزينه حمل كاالهاي
كوپني روستايي و 

 عشايري
4/21  8/31  0/41  4/185 0/301 0/320 3/6  2/1  

  2/0 1/9  0/54  5/49 0/45 0/35 5/28 0حمايت از نشر كتاب
  2/1 7/48 3/318 1/214 0/61 9/69 0/71 2/45 پودر شوينده

  7/1 3/294 1/479 5/121 0 0/30 6/16 3/15 كاغذ
  4/0 2/12 0/100  1/89 5/72 0/100 0/58 9/58 سم و بذر

  0   0  0 0 0 0 7/348تفاوت نرخ ارز حجاج
،هزينه ستاد بسيج

تعزيرات آرد و نان 
 گمركي

2/8  0/4  0  0  0  0    0  

،تعزيرات آرد و نان
هاي ضروري  هزينه

 هاستاد بسيج استان
0/14  0/20  0  0  0  0    0  

بيمه محصوالت
  0    0  0  0  0  0/75  0/62 كشاورزي
  0   0  0 0 0 0 0/38 چاي

شير خشك، دارو
كودكان و مواد 

 بهداشتي
2/231 0/259 0/213 7/201 0/24406/2261 3/7 -  2/8  
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،چاي،روغن، برنج
مرغ و كمك به، پنير

 معيشت طالب
0  0  8/227 0/279 7/60  0/100 8/64  4/0  

  0   0  0 0 5/28 0 0 فروش بليط مترو
  3/1 -9/9 0/346 0/384 0/228 6/214 4/211 0 طوبيطرح

  0/6  2/1660 3/187 0/20 0 0/76 9/232 ساير
5تبصره)هـ(بند 

قانون بودجه 
و  1380هاي  سال

) ب(و بند  1381
قانون برنامه 46ماده 

 )4(سوم

0  0/272 5/584 9/354 3/498 3/656  7/31  4/2  

جمع كل يارانه
 0/100  1/76945/83900/104684/131528/193224/275385/42 پرداختي

  ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 1383سال  گزارش اقتصادي و تراز: منبع
  273ص ، 1385فروردين 

اينكه اختصاص بودجه اندك به بخش فرهنـگ منحصـر بـه     نكته ديگر. 4
كشور ايران نيست؛ بلكه چنـين وضـعيتي در مـورد اكثـر كشـورهاي      

كند و شگفت اينكه در اين زمينـه حتـي مسـئوالن و     جهان صدق مي
هاي فرهنگـي داشـته و ارزش و اهميـت واالي     هايي كه داعيه حكومت

، عنـوان نمونـه   بـه . اند ودهچندان موفق نب، اند نيز فرهنگ را درك كرده
توان از كشور فرانسه در زمان وزارت مالرو بر فرهنگ ياد كـرد كـه    مي
هايش براي جذب بودجه و اعتبارات بيشتر براي  رغم تمامي تالش علي

هاي قبل چنـدان افـزايش    اين اعتبارات نسبت به دوره، بخش فرهنگ
شـايد  . دكـر يدا هاي بعد نيز تداوم پ پيدا نكرد و اين وضعيت در دولت

علت اينكه بخش فرهنگ همواره در تخصيص منابع مظلوم واقع شـده  
. هـا و نيازهـاي آن مربـوط باشـد     به ماهيت فرهنـگ و فعاليـت  ، است

دليل ملموس و آني نبودن معموالً فشاري را  نيازهاي بخش فرهنگ به
ي آنها نيز ضرورت، رو سازند و ازاين ريزان نمي متوجه دولتمردان و برنامه
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كننـد تـا    براي رتق و فتق امور فرهنگي در كوتاه مدت احسـاس نمـي  
لذا اعتبارات دولتي معموالً به سـوي  . براي آن اعتباري در نظر بگيرند

ريـزان و   از نظر برنامه(شود كه ويژگي آني و ضروري  اموري سرازير مي
ريزان در اولويـت قـرار    داشته باشند و به زعم برنامه) ربط مسئوالن ذي

هـاي انجـام شـده     نتايج و دستاورد هزينه، از طرف ديگر. فته باشندگر
مدت روشـن و مشـخص نيسـت و     اغلب در كوتاه، براي بخش فرهنگ

 ؛مشخصي در كوتاه مـدت نـدارد  بازتاب هاي انجام شده  درواقع هزينه
ريزان تمايل زيادي براي اختصاص اعتبـارات   رسد برنامه لذا به نظر مي

 . دهند شان نميبه اين بخش از خود ن
بعـد  هنگام مقايسه آمار مربوط به اعتبارات بخش فرهنگ و هنر قبل و . 5

كـه كشـورمان در    70نمـاييم تـا دهـه     مالحظه مي، از انقالب اسالمي
اعتبارات اين بخش نسبت به ، جنگ قرار داشتناشي از شرايط خاص 

اما در اين دهـه بـه خصـوص در    ، قبل كاهش چشمگيري داشته است
اعتبارات بخش فرهنگ افزايش قابل تـوجهي يافـت و بـه     1375سال 

  . درصد از مجموع اعتبارات كل كشور رسيد 2حدود 
سهم فرهنگ و هنر از اعتبارات دولتي و سرانه اعتبارات  ـ16جدول شماره 

  1345-1375فرهنگي 

  سال

ور 
ت ام

بارا
اعت

وع 
جم

م
انه
ارگ

چه
  

)
يال

د ر
يار

مل
(  

  
ش

 بخ
ات
بار

اعت
  
هنر

گ و 
رهن

ف
  

م( 
يال

د ر
يار

يل
(  

ص 
شاخ

)
صد

در
شور  )

ت ك
معي

ج
  

 )
نفر

ون 
يلي

م
ت   )
بارا

اعت
نه 
سرا

ي 
هنگ

فر
)

ال
ري

(  

1345 94  6/0  64/0 8/32  3/26  
1350 300  7/2  90/0 5/29  5/91  
1355 1759  7/11  67/0 7/33  2/347  
1360 2636  4/11  43/0 8/40  4/279  
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1365 3413  15  44/0 4/49  6/303  
1370 9225  60  65/0 8/55  2/1075  
1375 44825  887  98/1 60  3/14783  

  150ص ، همان، اهللا سوري حجت: منبع
درصـد كـل    5/3حـدود   يرقمـ اعتبـارات بخـش فرهنـگ    ، حاضـر  درحال

اين رقم اگرچه در مقايسـه بـا   . اعتبارات كشور را به خود اختصاص داده است
ت اما واقعيت اين اس، هاي قبل نشانگر رشد اعتبارات بخش فرهنگ است سال
ها رشد قابل توجهي  اعتبارات اين بخش در مقايسه با اعتبارات ساير بخشكه 

، دفاعي، با اين توضيح كه اعتبارات كل كشور ميان امور عمومي. نداشته است
شود و هركدام از امور مذكور نيز به فصـول و   اجتماعي و اقتصادي تقسيم مي

بارات امور اجتماعي هاي اخير اعت در سال. شوند هاي مختلف تقسيم مي بخش
سـهم اعتبـارات امـور     1384كـه در سـال    اي گونـه  به شدت افزايش يافته؛ به

ايـن   1385در سال . درصد بوده است 27حدود ، اجتماعي از اعتبارات كشور
اي اين شاخص از  درصد رسيده است و در بخش اعتبارات هزينه 4/34رقم به 

. افزايش يافته اسـت  1385درصد در سال  47به  1384درصد در سال  6/25
ايـن اعتبـارات بـه نحـو     ، رغم افزايش قابل توجه اعتبارات امور اجتمـاعي  علي

بيشـترين   85كـه در سـال    طوري ها تقسيم نشده است؛ به عادالنه ميان بخش
 214(اي امور اجتماعي مربوطه به بخش بهداشت و درمان  رشد فصول بودجه

 3/91(رفاه و تأمين اجتماعي  بخش، )درصد 100(بخش تربيت بدني ) درصد
 .)15(بوده اسـت ) درصد 3/35(و كمترين رشد در بخش فرهنگ و هنر ) درصد

نيز تكـرار شـد و بـه     1386سال  پيشنهادي اين وضعيت تاحدودي در بودجه
، عنوان مثـال  به. همين دليل اعتراض برخي از نمايندگان مجلس را برانگيخت

ياسـت خـارجي مجلـس هفـتم در     يكي از اعضاء كميسيون امنيت ملـي و س 
اي گفتـه   در مصـاحبه  86اعتراض به اعتبارات بخش فرهنگ در بودجه سـال  

، ازآنجاكه مسائل فرهنگي از اهداف واالي نظام و زيربناي توسعه است«: است
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رفت نسبت به حـوزه فرهنـگ توجـه بيشـتري در بودجـه       از دولت انتظار مي
درصـد   6/3بت به كـل كشـور   نسبت اعتبارات بخش فرهنگ نس. داشته باشد

درصد اعتبـارات   5/2كمتر از ، كل اعتبارات است؛ يعني در جمهوري اسالمي
شـود؛ آن   درصد اعتبارات عمراني در بخش فرهنگي هزينـه مـي   5/1جاري و 

  .)16(»بريم اي به سر مي هم در شرايطي كه ما در يك جنگ رسانه

  هاي فرهنگي  بررسي اعتبارات دستگاه
هـاي   هـاي اخيـر و در خـالل برنامـه     در سال، قبالً گفته شدكه  گونه همان

هاي موجـود در   هاي فرهنگي جديدي با اهدافي نو به دستگاه دستگاه، توسعه
بخش فرهنگ اضـافه شـده و بخشـي از اعتبـارات آن را بـه خـود اختصـاص        

هايي هستند كه در زمينه امور ديني بـه   ها بيشتر دستگاه اين دستگاه. اند داده
هـا از سـال    وضعيت اعتبارات دولتـي ايـن دسـتگاه   . باشند ت مشغول ميفعالي

  . به شرح جدول زير بوده است 1376-1360
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 1360-1376وضعيت اعتبارات دولتي نهادهاي مذهبي  ـ17جدول شماره 
  )ميليارد ريال(

13  دستگاه مجريعنوان فعاليت
60

  13
62

  13
64

  13
66

  13
68

  13
70

  13
72

  13
74

  13
76

  

گذاري ستسيا
   و برنامه
  ريزي

  2/1 80/0  30/055/0 19/0 84/0 85/0  -  -  شوراي عالي انقالب فرهنگي

آموزش و 
تبليغات ديني

  
  
  
  
  

 امور مساجد

  سازمان تبليغات اسالمي
  شوراي هماهنگي تبليغات

دفتر تبليغات اسالمي حوزه 
  علميه قم

 مركز مديريت حوزه علميه قم
  مركزجهاني علوم اسالمي

  غرب كشور 2منطقه ستاد 
  هاي فرهنگي بسيج كانون
آموزي  هاي اسالمي دانش انجمن

  و دانشجويي
از   ستاد امر به معروف و نهي

  منكر
 هاي مساجد ستاد عالي كانون

 مركز رسيدگي به امور مساجد
  ستاد اقامه نماز

  اعتبارات ويژه مصلي تهران
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30/17

  
70/9 
40/1 
2  
50/1 
50/1 

  
  
2  
5  
6  
2  
50  

هاي پژوهش
  ديني

كالمي و ديني،تحقيقات فقهي
  2  -  -  -  -  -  -  -  - مراكز پژوهش ديني

ادب و هنر
 اسالمي

حوزه هنري سازمان تبليغات
  16 30/8  -  -  -  -  -  -  - اسالمي

وقف و امور
  15  /9  90/080/2 23/0 67/0 42/0 11/0 45/0  سازمان اوقاف و امور خيريه  خيريه

  1/1 40/0 20/0  -  - - - 30/0 15/0 سازمان حج و زيارت حج و زيارت

تبليغات 
اسالمي خارج 

  از كشور

سازمان فرهنگ و ارتباطات
  اسالمي

  )ع(مجمع جهاني اهل بيت 
مجمع جهاني تقريب بين 

 مذاهب اسالمي
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-  
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-  
-  
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-  
-  
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-  
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72  
8/3  

2  

حفظ آثار و 
مدارك 

فرهنگي ديني

سسه نشر آثار حضرت اماممؤ
  )ره(

  بنياد حفظ آثار دفاع مقدس
  سازمان اسناد انقالب اسالمي

مرعشي... ا كتابخانه حضرت آيت
 نجفي

-  
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-  

-  
-  
-  
-  

-  
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30/16
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4  

86/724/265 79/328/36  6/1 5/2 97/2 61/2 68/2 جمع اعتبارات  
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. در حال افزايش بوده استهاي اخير  در سالها  گونه دستگاه اعتبارات اين
هاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه  ميزان اعتبارات دستگاه، عنوان مثال به

) 1384(نسـبت بـه سـال قبـل      1385تبليغات اسالمي و امور ديني در سال 
اعتبـارات ايـن    1386امـا در سـال   . درصد افزايش داشته اسـت  7/51حدود 

جــدول بعــد ميــزان رشــد اعتبــارات  . هــا افــزايش چنــداني نيافــت دســتگاه
هاي دولتي و غيردولتي فعال در امور ديني را در دو سال اخير نشـان   دستگاه

  .دهد مي
ر زمينه هاي دولتي و غيردولتي فعال د اعتبارات دستگاه ـ18جدول شماره 

  )ميليون ريال(تبليغات اسالمي و امور ديني 

  شماره
  رديف
  دستگاه

  نام دستگاه
ميزان 

اعتبارات 
در سال 

1386  

درصد 
رشد 

نسبت به 
  سال قبل

ميزان 
اعتبارات در 

  1385سال 

درصد 
رشد 

نسبت 
به 

سال 
  قبل

سازمان اوقاف و امور  109500
  12  947/141  - 4/1  833/139 خيريه

  126  000/9  -5/1 860/8 ج و زيارتسازمان ح 109600

114007  
دفتر تبليغات

اسالمي حوزه علميه 
 قم

226/235  4/1 -  808/238  50  

سازمان تبليغات  114200
  6/88  267/283  - 3/19  349/228 اسالمي

ي سازمانرحوزه هن  114301
  4/69  615/103  - 2/1  362/102 تبليغات اسالمي

شوراي هماهنگي  114012
  5/96  550/25  3/6  160/27 تبليغات اسالمي

مركز خدمات  114020
 7/108  364/230  0  0 هاي علميهحوزه

هاي علميهحوزه  114021
 4/144  548/101  0  0 خواهران

شوراي عالي حوزه  114020
  0  0  0  920/326 علميه قم
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سازمان فرهنگ و  114028
  5/44  590/368  - 9/2  811/357 ارتباطات اسالمي

114033  
مجمع جهاني

تقريب مذاهب 
 اسالمي

010/29  5/1 -  457/29  9/78  

مجمع جهاني اهل  114043
  2/38  184/54  - 4/1  380/53 بيت

مركز خدمات حوزه  114084
  39  000/350  2/14  000/400 علميه قم

مركز مديريت حوزه  114085
  - 8/5  680/37  4/11  000/42 علميه قم

اهللاكتابخانه آيت  114100
  27  664/11  6/28  000/15 مرعشي نجفي

مركز جهاني علوم  114400
 2/147  836/197  4  809/205 اسالمي

دانشگاه مذاهب  114900
  14  599/14  0  0 اسالمي

114200  
مؤسسه آموزشي و

پژوهشي امام 
 )ره(خميني

624/32  0  130/43  6/34  

مؤسسه نشر آثار  114030
  5/18  158/74  0  961/74 )س(حضرت امام

114044  
پژوهشكده امام

و ) س(خميني 
 انقالب اسالمي

770/15  0  0  0  

503784  
ـرديف متفرقه

كمك اشخاص 
 حقيقي

000/620  3/46  500/423  24  

/275/875  جمع كل
2 3/5  897/728/

2  7/51  

هاي فعال در زمينه  گزارش بررسي اعتبارات دستگاه، موسوي ويانهفاطمه : منبع
ات ـر مطالعـدفت، مجلس ايـه ژوهشـمركز پ، ور دينيـتبليغات اسالمي و ام

  .3-4صص ، 1385، فرهنگي
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تـرين متـولي امـور     بررسي اعتبارات بزرگ، هاي فرهنگي در ميان دستگاه
. اي اسـت  داراي اهميت ويـژه ، فرهنگي؛ يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هاي اخير تقريباً در هر سـال افـزايش داشـته     اعتبارات اين وزارتخانه در سال
 دكرخواهيم  مالحظه، كنيم اخير انتخاب خود را سه سال بررسياگرمبناي .است

ريال و  1.843.4450.000.000 اعتبارات اين وزارتخانه مبلغ 1384كه درسال
ريــال بــوده اســت و در قــانون  2.128.050.000.000 مبلــغ 1385در ســال 

ريـال بـرآورد    1.217.110.000.000 اعتبـارات آن مبلـغ   1386بودجه سال 
  . شده است

اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در  اعتبارات هزينه ـ19دول شماره ج
  )ميليون ريال( 1386اليحه بودجه سال 

  عنوان  رديف

  1385مصوب   1386برآورد 

ينه
هز

ار 
عتب

ا
 

  اي

درصد رشد 
نسبت به 

ينه 1385بودجه 
هز

ار 
عتب

ا
 

  اي

درصد رشد 
نسبت به بودجه

1384  

وزارت فرهنگ و ارشاد114000
  1946003/17  -100 010/937 اسالمي

114016
وزارت فرهنگ و ارشاد

هاي  نهاد كتابخانه، اسالمي
 عمومي

190800 0  0  0  

114046
وزارت فرهنگ و ارشاد

يارانه كاغذ چاپ و ، اسالمي
 مطبوعات و حمايت از نشر

14013350  0  0  

مجموع اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد
  1946003/17  25291459/29 اسالمي

 16گزارش بررسي تبصره ، طهمورث قاسمي و ابراهيم غالمپور آهنگر: منبع
هاي مجلس، دفتر مطالعات  اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز پژوهش

  .7فرهنگي، ص 
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رسـد بودجـه وزارت    به نظر ميدر نگاه اول ، براساس اطالعات جدول فوق
صددرصـد كـاهش داشـته    به ميـزان   1386فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 

كه تنها رديف مستقل ايـن   - 114000هرچند ميزان كاهش در رديف . است
در حالي كه بايد . شود ديده مي -بوده  1385وزارتخانه در قانون بودجه سال 

به  1386در اليحه بودجه سال  114046و  114016هاي  رديفتوجه داشت 
دهـد بودجـه جـاري ايـن      مـي اند كه اين خود نشان  اين وزارتخانه اضافه شده

بـه   1385بلكه نسبت بـه بودجـه سـال     ؛دستگاه نه تنها كاهش نداشته است
  .)17(درصد نيز رشد دارد 81/31ميزان 

هاي ذيـل وزارت فرهنـگ و ارشـاد     ها و سازمان در مورد اعتبارات دستگاه
ميزان پيشـنهادي در اليحـه بودجـه    . اسالمي نيز وضع به همين صورت است

هـاي ذيـل وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي       راي برخي سازمانب 1386سال 
البته با توجه بـه افـزايش چشـمگير اعتبـارات در     . كاهش اندكي داشته است

نكتـه منفـي    1386اين كاهش اعتبـار انـدك در اليحـه    ، 1385بودجه سال 
مقايسـه  . شـود  هـا منجـر مـي    نبوده و به تعادل بيشتر اعتبارات ايـن دسـتگاه  

هاي ذيل وزارت  ها و سازمان دستگاه 1386ت پيشنهادي سال مجموع اعتبارا
دهد  نشان مي 1384فرهنگ و ارشاد اسالمي با مجموع اين اعتبارات در سال 

در  )18(.انـد  درصـد رشـد داشـته    60اين اعتبارات نسبت به دو سـال گذشـته   
هاي فرهنگي كشور را در سه سـال   توان بودجه مصوب دستگاه صفحه بعد مي

  . مالحظه نمود اخير
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هاي فرهنگي و ديني در  خالصه بودجه مصوب دستگاه ـ20جدول شماره 
  )ميليون ريال( 1384-1386سه سال اخير 

سال   1386سال   عنوان  رديف
  1384سال   1385

  15022  ــ 38300 شوراي عالي انقالب فرهنگي  1

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري  2
  100401  120844  124000 هادر دانشگاه

  1618500  1279339  1349864 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  3
  1843450  2128050  1217110 اسالميوزارت فرهنگ و ارشاد  4
  158800  238808 245226 دفتر تبليغات حوزه علميه قم  5
  13000  25550 27160 شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي  6
  110364  230364 0 مركز خدمات حوزه علميه  7

تنظيم و نشر آثار اماممؤسسه  8
  50402  74158  74961 )س(خميني

  251639  35000 400000 مركز خدمات حوزه علميه قم  9
  40000  37680 47000 مركز مديريت حوزه علميه قم  10
  9173  11664 15000 مرعشي. . .اكتابخانه حضرت آيت  11
  150193  183267 209549 سازمان تبليغات اسالمي  12
  41548  101548 326930 هاي علميه خواهرانحوزه  13

سازمان صدا و سيماي جمهوري  14
  2792158  3141843  3994088 اسالمي ايران

مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  15
  24600  33130  33793 )ره(خميني

  118494  228194 411165 سازمان ملي جوانان  16
  ـ  ـ 49525 فرهنگستان زبان و ادب فارسي  17
  36476  89693 88475 مركز امور زنان و خانواده  18
  ـ  ـ 38900 فرهنگستان هنر  19
  1817  1754 5275 شوراي نظارت بر صدا و سيما  20

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي  21
  126479  151319  155658 ا.ا.ج

  18385  28853 39846 كتابخانه و مركز اسناد مجلس  22
  126622  141947 139833 ريهسازمان اوقاف و امور خي  23
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  3981  9000 8860 سازمان حج و زيارت  24

هاي دفاعبنياد حفظ آثار و ارزش  25
  57147  91880  102401 مقدس

  4000  5143 38300 شوراي فرهنگي اجتماعي زنان  26

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  27
  ـ  ـ  190800 هاي عمومي كشورنهاد كتابخانه

  ـ  ـ 326930 ه علميه قمشوراي عالي حوز  28
  255077  368590 378811 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  29

مجمع جهاني-سازمان فرهنگ  30
  16457  29457  74961 تقريب مذاهب اسالمي

مجمع جهاني-سازمان فرهنگ  31
  39184  54184  63380 بيتاهل

32  

)س(مؤسسه نشر آثار امام خميني
  ـ

و ) س( پژوهشكده امام خميني
 انقالب اسالمي

  ـ  ـ  15770

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  33
  ـ  ـ  1401335 حمايت از نشر كتاب و مطبوعات

حوزه هنري سازمان تبليغات  34
  61237  103615  95487 اسالمي

شركت سهامي كانون پرورش فكري  35
  135471  181387  1853151 كودكان و نوجوانان

  ـ  ـ ـ اريسازمان فرهنگي هنري شهرد  36
  

 ،آنچه ذكر شد هاي فرهنگي و با توجه به بررسي اعتبارات دستگاه براساس
  :توان به نتايج زير دست يافت مي

درصـد از   5/3حاضـر حـدود    كه درحال ،مقدار اعتبارات بخش فرهنگ. 1
تواند شاخصي گويا براي  به خودي خود نمي، اعتبارات كل كشور است

ــد   ــن بخــش باش ــابي وضــعيت اي ــدود  ؛ارزي ــرا در ح ــتگاه  35زي دس
كـه   درحـالي ، كننـد  طورمستقيم از اعتبارات اين بخش استفاده مـي  به
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بـه معنـايي كـه از آن انتظـار     ، برخي از آنها در عمل فعاليت فرهنگي
هـاي آموزشـي و پژوهشـي از     ندارند و بيشتر مشغول فعاليـت ، رود مي

، رو نازايـ . هـا و مراكـز آمـوزش عـالي هسـتند      جنس فعاليت دانشـگاه 
، هاي فرهنگـي  ها در رديف بودجه دستگاه محاسبه بودجه اين دستگاه

مقدار اعتبارات اين بخش را در ظاهر افزايش داده و رقمي غيرواقعـي  
  . دهد را نشان مي

هـاي فرهنگـي داراي رديـف بودجـه مسـتقل       تعداد زيادي از دسـتگاه . 2
. بسته هستندكه ازنظر سازماني به دستگاه ديگري وا درحالي، باشند مي

بيـت    مانند مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي و مجمع جهاني اهل
حوزه  و يا كه زيرمجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي هستند

اختصـاص رديـف    .هنري كه وابسته به سازمان تبليغات اسالمي است
هـا از وابسـتگي و پاسـخگويي آنهـا بـه       بودجه مستقل به اين دستگاه

امكـان نظـارت و كنتـرل    ، كاهد و به همـين خـاطر   ميوع متبدستگاه 
ضمن اينكه بايد به ايـن  . شود ها عمالً تضعيف مي عملكرد اين دستگاه

هـاي   واقعيت توجه داشت كـه در كشـورمان هنـوز نهادهـا و سـازمان     
نظارتي فعال و قدرتمنـدي وجـود نـدارد تـا بتوانـد بـر عملكـرد ايـن         

  . ظارت كافي اعمال نمايدن، هاي تازه استقالل يافته دستگاه
هـا ماننـد مركـز خـدمات      تعدادي از دستگاه 1386در اليحه بودجه سال 

هـاي   هاي عمليه خواهران و دانشـگاه مـذاهب اسـالمي از رديـف     حوزه
اعتباري حذف شدند و در كنار آن شوراي عالي حوزه علميـه قـم بـه    

. شـد هاي اعتباري ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي افـزوده    رديف
بـه معنـاي تـالش در جهـت سـاماندهي      ، اين حـذف و اضـافه رديـف   

يكـي از نقـاط   ، هـاي عمليـه   تشكيالتي و اداري مراكز وابسته به حوزه
در همين اليحه ، حال اما درعين .)19(بوده است 1386قوت اليحه سال 

هاي مرتبط بـا حـوزه علميـه قـم كـه از اعتبـارت دولتـي         نيز دستگاه
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مركز ، حوزه علميه قم مانند مركز خدمات. ددندمتع، كنند استفاده مي
و مركـز جهـاني علـوم     ه قميحوزه علم مديريت دفتر تبليغات اسالمي

  . اسالمي
افزايش اعتبارات دولتي بخش فرهنگ به خودي خود موضوع ارزشمند . 3

شـود؛ بلكـه حتـي     و شاخص مطلوبي براي اين بخـش محسـوب نمـي   
اي فرهنگـي و حاكميـت كامـل    هـ  تواند نشانه دولتي شدن فعاليت مي

هـاي فرهنگـي و    افزايش روزافـزون دسـتگاه  . دولت بر اين بخش باشد
هـا و   وابستگي شديد آنهـا بـه اعتبـارات دولتـي عرصـه را بـر فعاليـت       

ده و كرگذاري اين بخش تنگ  هاي بخش خصوصي و سرمايه مشاركت
  . كاهد مياز انگيزه رقابت در اين بخش 

بـر  ، سـاليانه كشـور    ات بخش فرهنگ در بودجـه رسد اعتبار به نظر مي. 4
اساس موضـوعات و مقـوالت فرهنگـي تخصـيص داده نشـده و سـهم       

. ده استشمشخص ن، تقريبي هركدام از مقوالت بودجه فرهنگي كشور
دليـل   توجه به اين موضوع از آن جهـت داراي اهميـت اسـت كـه بـه     

كن اسـت  مم، هاي فرهنگي به اعتبارات دولتي وابستگي شديد فعاليت
هـاي فرهنگـي    به ركود برخـي فعاليـت  ، عدم تخصيص بودجه مناسب

  . منجر شود
  شاخص نيروي انساني
تـوان براسـاس آن    شاخص ديگري اسـت كـه مـي   ، شاخص نيروي انساني

، هاي فرهنگي را مورد ارزيابي قـرار داد و حتـي براسـاس آن    عملكرد دستگاه
اگـر  . دكـر بينـي   پـيش  هـاي طراحـي شـده را    موفقيت يا عدم موفقيت برنامه

بررسي وضعيت نيروي انساني بخش فرهنگ را از دوره قبل از انقالب اسالمي 
تعداد كاركنـان وزارت فرهنـگ و هنـر    ، براساس اطالعات موجود، آغاز نماييم
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. نفـر بـوده اسـت    4000حـدود   50تا اواسط دهه ) پيماني و روزمزد، رسمي(
  . دكرجدول زير مشاهده  توان در وضعيت تحصيالت اين كاركنان را مي

  وضعيت كاركنان وزارت فرهنگ و هن ـ21جدول شماره 
  بر حسب تحصيالت 

كمتر از
فوق  ديپلم ديپلم

فوق  ليسانس ديپلم
  جمع  دكتري  ليسانس

1798 1280 57 656 138  43  3971  
  .22ص ، همان، جالل ستاري: منبع

در سـه   ،در بخـش فرهنـگ  ، هاي پس از پيروزي انقالب اسـالمي  در سال
نفر  14590و  13226، 9966به ترتيب  1366و  1362، 1358مقطع زماني 
سال قبـل   9نسبت به  1366تعداد شاغالن اين بخش در سال . اند شاغل بوده

 22در حـدود   1358در سـال  . درصد افزايش پيدا كرده اسـت  46حدود ، آن
 1366سال نسبت مشابه در . اند درصد از كاركنان داراي تحصيالت عالي بوده

هـاي   اين وضعيت با تغييرات انـدكي در سـال   .)20(درصد بوده است 16تقريباً 
درصـد از كـل    83/1فقط  1376كه تا سال  اي گونه بعد نيز تداوم پيدا كرد؛ به

نيروي انساني وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي را كاركنـان فـوق ليسـانس و      
هـاي جـايگزيني    عـديل هرچنـد ايـن وزارتخانـه ت   . اند داده دكتري تشكيل مي

ليكن تعداد كاركنـان ليسـانس    ؛طورجدي دنبال كرد نيروهاي متخصص را به
درصد از كل نيروي انسـاني وزارتخانـه را تشـكيل     63/16، 1367كه در سال 

درصـد   20به مـرز   1376درصد در سال  5/3تنها با رشدي معادل ، دادند مي
يرات در جهت ارتقاء كيفي طي اين دوره اگرچه روند تغي، در مجموع. رسيدند

نيروي انساني وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي بـوده اسـت و سـهم نيـروي        
اما وضـعيت  ، درصد افزايش يافته است 10در حدود ) ديپلم به باال(متخصص 

. موجود هنـوز بـا وضـعيت مطلـوب و مـورد انتظـار فاصـله چشـمگيري دارد        
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فرهنگ و ارشاد اسـالمي را  كه هنوز شمار بسياري از كاركنان وزارت  طوري به
بـا   1376رقم اين كارمنـدان در سـال   . دهند كارمندان زير ديپلم تشكيل مي

، هـا  در طي همين سـال . درصد از كارمندان بوده است 33معادل ، نفر 1676
اند  اند و نتوانسته ها و نهادهاي فرهنگي نيز وضعيتي مشابه داشته ساير سازمان

. و متخصص توفيـق چنـداني داشـته باشـند     در زمينه جذب نيروهاي كارآمد
تنهـا  ، نفر كاركنان سازمان تبليغات اسالمي مركز 512از مجموع ، براي مثال

درصد آنها داراي تحصيالت در حـد كارشناسـي و بـاالتر هسـتند و ايـن       26
وضعيت در مورد ساير نهادهاي مـذهبي و دفـاتر سـازمان مـذكور در مراكـز      

  .)21(تر است ندهها به مراتب نگران كن استان

هاي فرهنگي  بررسي دقيق تعداد نيروي انساني بكارگرفته شده در دستگاه
نيازمند داشتن اطالعـات دقيـق از كـم و كيـف ايـن      ، و ميزان تحصيالت آنها

داليـل مختلفـي از ارائـه آنهـا بـه       ها به گونه دستگاه نيروهاست كه معموالً اين
سـد براسـاس اطالعـات انـدك     ر لذا به نظـر مـي  . كنند محققان خودداري مي

توان بررسي دقيقي از وضعيت نيروي انساني بخش فرهنگ ارائـه   موجود نمي
. هاي بعدي واگـذار كـرد   داد و شايد قضاوت در اين خصوص را بايد به بررسي

اين اسـت كـه   ، توان گفت براساس اطالعات موجود آنچه مي، حاضر اما درحال
ظ تحصيالت و آموزش از وضعيت وضعيت نيروي انساني بخش فرهنگ به لحا

هاي رسمي نيز معموالً ذكر  كه در گزارش گونه همان. مطلوبي برخوردار نيست
ها و مراكز متـولي امـور فرهنگـي كشـور از حيـث تجربـه و        سازمان، شود مي

شان و عدم توانايي در جذب نيروي متخصص دچـار چـالش    تخصص كاركنان
  .)22(جدي هستند

  نگوري بخش فره وضعيت بهره
با توجه به منابع مالي و نيروي انساني كه در بخش فرهنگ به كار گرفتـه  

وري اين بخـش را نيـز مـورد بررسـي قـرار       الزم است ميزان بهره، شده است
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وري بخش فرهنگ در دوره زماني  هاي بهره اطالعات مربوط به شاخص. دهيم
ايـن  . زدسا كار بررسي را آسان مي، موجود بوده و از اين جهت 1380-1371

وري كشور كـه از سـوي سـازمان مـديريت و      اطالعات در سالنامه آمار و بهره
وجـود  ، منتشر شده است 1384وري در سال  ريزي و سازمان ملي بهره برنامه

در » وري در فرهنـگ  بهره«اي تحت عنوان  داشته و خالصه نتايج آن در مقاله
مـا نيـز مطالـب ايـن      در اينجا .)23(مجله فرهنگ و پژوهش ارائه گرديده است

  . ايم بخش از تحقيق را بيشتر براساس نتايج بررسي سالنامه فوق تنظيم نموده
شــامل ، هــاي فرهنگــي در ســالنامه مــذكور منظـور از فرهنــگ و فعاليــت 

نمـايش  ، هاي سـينمايي و نوارهـاي ويـدئويي    هاي توليد و توزيع فيلم فعاليت
هاي  فعاليت، موسيقي، دراماتيكهنرهاي ، هاي راديو و تلويزيون فعاليت، فيلم

هـا و   هـاي مـوزه   فعاليت، ها و آرشيوها هاي كتابخانه فعاليت، كارگزاران خبري
ــاختمان  ــاكن و س ــاريخي حفاظــت از ام ــاي ت ــاغ، ه ــاه ب ــاي گي شناســي و  ه

هـاي ورزشـي    هاي مربوط به ذخاير طبيعت و فعاليـت  جانورشناسي و فعاليت
وري  گ كه در سالنامه آماري بهـره وري بخش فرهن هاي بهره شاخص. شود مي

هـاي عمـومي و اختصاصـي     بـه دو گـروه شـاخص   ، مدنظر قرار گرفتـه اسـت  
وري آنهايي هستند كه در تمـام   هاي عمومي بهره شاخص. اند بندي شده طبقه

تــوان آنهــا را از منظــر  هــاي اقتصــادي معنــي و مفهــوم داشــته و مــي بخــش
در تنهـا  هـاي اختصاصـي    شاخص. هاي تطبيقي مورد مطالعه قرار داد بررسي

بخش مورد مطالعه مفهوم داشته و در همان بخش و در قالب زمـان و مكـان   
در اينجـا مـا تنهـا برخـي از ايـن      . تواند مورد مقايسه تطبيقي قـرار گيـرد   مي

با . ها را براساس اهميت انتخاب كرده و نتايج آن را ذكر خواهيم نمود شاخص
وري نيـروي   هاي بهره شاخص، عمومي هاي اين توضيح كه در قسمت شاخص

وري انرژي  بهره، وري مواد بهره، وري سرمايه بهره، پذيري نيروي كار رقابت، كار
براساس منابع آماري موجود بـه   1371-1380وري كل در دوره زماني  و بهره

هـاي   همچنين در قسـمت شـاخص  . اند محاسبه شده 1376قيمت ثابت سال 
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، هـا  كتابخانـه ، هـا  مـوزه ، هاي راديو و تلويزيون فعاليت در خصوص، اختصاصي
وري تعريـف و فراينـد    هـاي بهـره   شاخص، هاي ورزشي نمايش فيلم و فعاليت

شاخص ، ها گفته شده در باال تكرار شده است؛ ضمن اينكه در بررسي شاخص
هاي ديگر نسـبت بـه آن    تعيين و سطوح سال 100اولين سال بررسي معادل 

  . محاسبه شده است

  وري نيروي كار در بخش فرهنگ هبهر
از تقسيم ارزش افـزوده بـر تعـداد كاركنـان     ، وري نيروي كار شاخص بهره

ارزش ستانده منهـاي  ، منظور از ارزش افزوده. آيد بخش فرهنگ به دست مي
كليه كاركناني است كه ، ارزش مصرف واسطه است و منظور از تعداد كاركنان

كننـد؛ اعـم از    الزحمه دريافت مـي  و حقبه نحوي در اين بخش فعاليت دارند 
  . ساعتي و كارمزدي، خريد خدمت، روزمزد و پيماني، كاركنان رسمي

وري نيروي كار در بخش فرهنگ به  سطح و شاخص بهره  ـ22 جدول شماره
  هاي مختلف طي سال 1376قيمت ثابت سال 
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وري نيروي كار  سطح بهره
  -  -  -  - )ميليون ريال بر كاركن(
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وري نيروي كار به قيمت ثابـت سـال    سطح بهره، براساس آمار جدول فوق
است؛ به ريال بر نفر كاركن بوده  32.630.000برابر با  1375در سال  1376

معـادل   1375هركدام از كاركنـان بخـش فرهنـگ در سـال     ، تر عبارت ساده
بــراي سـازمان خــود  ) 86براســاس قيمـت ثابــت سـال   (ريـال   32.630.000

ريال و در سـال   56.200.000به  1378اين رقم در سال . اند وري داشته بهره
نيز وري  شاخص درصد بهره. ريال افزايش يافته است 64.510.000به  1379

وري كاركنان بخش فرهنگ در سـال   نشانگر اين واقعيت است كه ميزان بهره
  . بوده است 1375برابر نسبت به سال  2چيزي حدود  1379

  پذيري نيروي كار در بخش فرهنگ رقابت
به جبران خدمات كاركنان به دسـت  ، اين شاخص از تقسيم ارزش افزوده

اجرت نقدي و غيرنقدي قابـل   كل، منظور از جبران خدمات كاركنان. آيد مي
پرداخت از سوي بنگاه به كاركنان خود براي جبران كار انجـام شـده در يـك    

زيـر   سطح رقابت پذيري و شاخص آن در جدول. دوره حسابداري معين است
  . ارائه شده است

پذيري نيروي كار در بخش  سطح و شاخص رقابتـ 23 جدول شماره
  1373-1380هاي  سالطي  1386فرهنگ به قيمت ثابت سال 
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سطح 
پذيري  رقابت

نيروي كار 
  )نسبت(

-  -  95/123/2 69/316/2 04/2 98/1 09/2 93/1 

رقابت   شاخص
پذيري نيروي كار

  )درصد(
-  -  1004/1141387/1107/1049/1017/1071/99 
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پـذيري نيـروي كـار در سـال      شاخص رقابت ، براساس آمار به دست آمده
درصـد بـوده و در سـال     4/114معـادل  ) 1373(نسبت به سال پايـه   1374
هاي بعد سير نزولـي   اين شاخص در سال. درصد رسيده است 138به  1375

 1/99تـرين ميـزان خـود يعنـي      به پـايين  1380كه در سال  طوري داشته؛ به
  . درصد رسيده است

  بخش فرهنگ وري سرمايه در بهره
از تقسيم ارزش افزوده بر ارزش انباشت سرمايه ، وري سرمايه شاخص بهره

هاي ثابت  سرمايه ثابت عبارت است از ارزش كل دارايي. آيد ثابت به دست مي
هـاي ثابـت در    منهاي فروش يا انتقال مجـاني دارايـي  ، توسط توليد كنندگان

ح و شـاخص  سـط  1373-1380هـاي   طـي سـال  . طول يك دوره حسابداري
  . وري سرمايه در بخش فرهنگ به شرح جدول زير بوده است بهره

وري سرمايه به قيمت ثابت سال  سطح و شاخص بهره ـ24جدول شماره 
  1373-1380هاي  در بخش فرهنگ طي سال 1376

  1371 137213731374137513761377137813791380 

وري  سطح بهره
 28/0 27/024/026/0 21/020/021/026/0  -  - )نسبت(سرمايه 

وريبهرهشاخص
/63/9248/987/1201/1286 100  -  - )درصد(سرمايه

111 1/1228/132

درصد در نظر گرفته شده  100، 1373وري سرمايه در سال  شاخص بهره
امـا  . درصد رسيده اسـت  1/128به  77است كه با يك سير صعودي در سال 

بـه بـاالترين    80كاهش داشته؛ هرچند در سال  درصد 6/111به  78در سال 
  . درصد رسيده است 8/132حد خود يعني 



 275     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

  وري كل در بخش فرهنگ بهره
از تقسـيم ارزش سـتانده بـر ارزش    ، وري كل در بخش فرهنگ سطح بهره

كاال و خدماتي است كه در يك ، منظور از ستانده. آيد ها به دست مي كل داده
در دسـترس  ، اي استفاده در خـارج از آن واحـد  واحد توليدي توليد شده و بر

وري كل در بخش فرهنگ در جـدول زيـر    سطح و شاخص بهره. گيرد قرار مي
  . آورده شده است
 1376وري كل به قيمت ثابت سال  سطح و شاخص بهره ـ25جدول شماره 

  1373-1380هاي  در بخش فرهنگ طي سال
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  بخش پنجم
نظارت و ارزيابي 

  فرهنگي  هاي فعاليت
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  فصل اول
  هاي ناظر فرهنگي؛ دستگاه

  وظايف و عملكردها
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   مقدمه
هاي  هاي فرهنگي و كم و كيف فعاليت عملكرد نهادها و سازمان نظارت بر

بيشتر به دو شيوه انجام شده ، پس از پيروزي انقالب اسالمي، فرهنگي كشور
ابي درون سازماني بوده اسـت؛ بـدين   نظارت و ارزي، شيوه اول و مرسوم. است

معموالً واحـد طـرح و   (واحد خاصي ، صورت كه معموالً در درون هر سازماني
مستقر بوده و وظيفـه ارزيـابي و نظـارت بـر     ) برنامه و يا دفتر نظارت وارزيابي

نظارت بـه صـورت   ، در شيوه دوم. عملكرد آن سازمان را به عهده داشته است
هـاي   دسـتگاه يـا دسـتگاه   ، در ايـن شـيوه  . فتـه اسـت  سازماني انجام گر برون

  . اند هاي فرهنگي بوده مشخصي مسئول ارزيابي عملكرد نهادها و سازمان
هـاي فعـال    عملكرد نهادها و سازمان ي كه مسئوليت نظارت بريها دستگاه

نها   برخي از آ. شوند به دو دسته تقسيم مي، ه فرهنگ را برعهده دارندصدر عر
توانند عملكرد اكثر يـا   با قدرت و اختيارات وسيع هستند كه ميهايي  دستگاه

هاي فرهنگي را مورد بررسي قرار داده و بر آنهـا اعمـال نظـارت     تمام دستگاه
حاضـر از ايـن توانـايي برخـوردار      ترين و تنها دستگاهي كه درحال مهم. كنند
ر بتـوان  اگـ  -ها  برخي از دستگاه. شوراي عالي انقالب فرهنگي است، باشد مي

هايي هستند كه تنها از قدرت  نيز دستگاه - عنوان دستگاه بر آنها اطالق كرد
اعمال نظارت بر يك يا تعداد محدودي نهـاد يـا سـازمان فرهنگـي مشـخص      

هـاي نـوع اول    دستگاه. مانند شوراي نظارت بر صدا و سيما ؛برخوردار هستند
نگـي و علمـي و يـا    فره، هـاي اجرايـي   هريك به نحوي در ارتباط با دسـتگاه 
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، ده و ضمن داشتن اهداف عام و مشـترك كروضعيت كل كشور انجام وظيفه 
  .)1(سازد داراي وظايف خاص خود هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي

  :ها عبارتند از اين دستگاه
  ريزي؛ شوراي عالي اداري سازمان مديريت و برنامه -الف
  تحقيقات و فناوري؛، شوراي نظارت و ارزيابي وزارت علوم -ب
  هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ -ج
  هيئت نظارت و ارزيابي شوراي عالي انقالب فرهنگي؛ -د
  مجلس شوراي اسالمي؛ 90كميسيون اصل  -ه
  سازمان بازرسي كل كشور؛ -و
  . هاي مجلس شوراي اسالمي مركز پژوهش -ز

دهـد ايـن    ي فـوق نشـان مـي   هاي نظـارت  بررسي اهداف و وظايف دستگاه
براسـاس نتـايج   . باشـند  ها در بسياري از وظايف با يكديگر مشابه مـي  دستگاه

وظيفه  1در ، ارزيابي و بازرسي در كشور، فرايند نظارت«تحقيقي در خصوص 
در ، نهاد 7وظيفه  1در ، نهاد 2وظيفه  3در ، نهاد 4وظيفه  7در ، نهاد 1تنها 

نهاد مسـئوليت دارنـد و بـه انجـام وظيفـه       3ه وظيف 4نهاد و در  5وظيفه  2
، پردازنـد  اي كه تمام هفت نهاد بدان مـي  البته در يك وظيفه. مشغول هستند

در  )2(»كننـد  بايد توجه داشت كه هر يك از زاويه خاص موضوع را دنبال مـي 
توان اهداف و وظايف نهادهاي نظارتي و ارزيابي كشور و  جدول صفحه بعد مي

  . كردهاي آنها را مالحظه  ها و شباهت همچنين تفاوت
ضمن معرفي اجمالي دو دستگاه فرهنگـي نـاظر   ، در اين بخش از تحقيق

نحـوه اعمـال   ، )شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي نظارت بر صدا و سيما(
هـاي فرهنگـي و چگـونگي ارزيـابي      ها بـر سـاير دسـتگاه    نظارت اين دستگاه

  . خواهيم داد عملكرد آنها را مورد بررسي قرار
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  اهداف و وظايف نهادهاي نظارت و ارزيابي در كشور) 1(جدول شماره 

وابستگي  نام نهاد
  وظايف  اهداف سازماني

شوراي عالي 
  اداري

سازمان 
مديريت و 

ريزي  برنامه
  )قوه مجريه(

گذاري وارزش،سنجش
 در خصوص قضاوت

هاي  عملكرد دستگاه
براساس ، اجرايي كشور
ت مربوط قوانين و مقررا

با رويكرد معيارهاي 
، كارايي، اثربخشي

اقتصادي و اخالقي به 
منظور ارتقاي كيفيت 

  .خدمات دولتي

هماهنگي و ، گذاري سياست -1
اتخاذ تصميمات كلي در 
خصوص اجراي ارزيابي 

هاي اجرايي  عملكرد دستگاه
  كشور؛

ها و  تأييد دستورالعمل -2
  هاي ارزيابي عملكرد؛ شاخص

ها بر  دستگاه تصويب رتبه -3
اساس امتيازات كسب شده و 
انتخاب دستگاه اجرايي نمونه 

  و برتر؛
گزارش جامع عملكرد  هيهت -4

ها به منظور ارائه به  دستگاه
  .رئيس جمهور

شوراي
نظارت و 
  ارزيابي

،وزارت علوم
تحقيقات و 

  فناوري

،ارتقاء كيفيت آموزشي
پژوهشي و فرهنگي و 

اجرايي مؤسسه در 
هداف جهت تحقق ا
تحقيقات و ، وزارت علوم

  .فناوري

راهبري و هماهنگي ، هدايت -1
هاي نظارتي و ارزيابي و  فعاليت

ارائه پيشنهادهاي مناسب به 
  رئيس مؤسسه؛

ارزيابي كيفيت و كميت  -2
، پژوهشي، فعاليت آموزشي

اجرايي و ميزان ، فرهنگي
ها و مقررات بر  كارايي برنامه
هاي  شاخص و اساس عوامل

  شده؛ تعيين
هاي  بررسي و تصويب طرح -3

پيشنهادي مربوط به نظارت و 
  ارزيابي مؤسسه؛

، ها ارزيابي كاركرد گروه -4
ها و واحدهاي  دانشكده

  زيرمجموعه مؤسسه؛
تنظيم و تصويب  -5

  .هاي داخلي شورا نامه آيين
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هيئت
نظارت و 
ارزيابي 

فرهنگي و 
  علمي

شوراي عالي
انقالب 

فرهنگي 
نهاد (

  )حكومتي

نيل به تصوير واقعي-1
از وضعيت فرهنگي و 
علمي كشور در قالب 

گزارش ساالنه به 
منظور اطالع مردم و 
مسئوالن از موقعيت 

و روند فرهنگي و 
علمي كشور در 

  المللي؛ عرصه بين
تشويق و ترغيب  -2

اندركاران  دست
فرهنگي و علمي 

كشور و ايجاد رقابت 
مثبت و سازنده در 

  انجام وظايف؛
نهاد راهكارهاي پيش -3

مناسب به شوراي 
عالي انقالب فرهنگي 
براي رفع مشكالت و 

ارتقاي معيارهاي 
فرهنگي و علمي 

  كشور؛
ايجاد نظام هماهنگ  -4

ارزيابي فرهنگي و 
علمي با استفاده از 

همه تجارب و 
امكانات موجود 

 .كشور

بررسي و ارزيابي وضعيت  -1
آموزشي و ، علمي، فرهنگي

  پرورشي كشور؛
ها و ضوابط  تدوين شاخص -2

  ارزيابي؛
هاي ساالنه از  تهيه گزارش -3

، علمي، وضعيت فرهنگي
  آموزشي و پرورشي كشور؛

هاي ساالنه از  تهيه گزارش -4
، علمي، وضعيت فرهنگي

  آموزشي و پرورشي كشور؛
هماهنگي و هدايت امر  -4

  ارزيابي؛
انجام ساير امور محوله از  -5

سوي شوراي عالي انقالب 
  .نگيفره

هيئت
نظارت و 
  بازرسي

شوراي عالي
انقالب 

فرهنگي 
نهاد (

  )حكومتي

مراقبت از جريان
صحيح و سالم انقالب 

فرهنگي و رسيدگي به 
مسائل و مشكالتي كه 

در طي بسط و پيشرفت 
  .آيد آن پيش مي

نظارت بر حسن اجراي  -1
هاي  مصوبات و دستورالعمل

  شوراي عالي انقالب فرهنگي؛
، هاي فرهنگي عاليتارزيابي ف -2

آموزشي و پژوهشي و ، هنري
  ارائه گزارش به شوراي عالي؛

رسيدگي به مسائل حاد  -3
ها  سياسي و فرهنگي دانشگاه
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و مراكز آموزشي و ارائه 
گزارش و پيشنهادات 

  اصالحي؛
رسيدگي به شكايات از وضع  -4

، ها و مراكز آموزشي دانشگاه
  علمي و فرهنگي؛

ت ميان رسيدگي به اختالفا -5
مديران و استادان و 

هاي دانشجويي و مراكز  انجمن
  .آموزشي

كميسيون
  90اصل 

مجلس
شوراي 
  اسالمي

قانون90اجراي اصل
رسيدگي ، اساسي كشور

به شكايات از طرز كار 
مجلس يا قوه مجريه يا 

قوه قضائيه و اعالم 
  نتايج آن

رسيدگي به شكايات واصله  -1
از اشخاص حقيقي و حقوقي 

قوه ، ره طرز كار مجلسدربا
  مجريه و قوه قضائيه؛

ارائه و اعالم نتيجه رسيدگي  -2
  نفع؛ كميسيون به اشخاص ذي

ارائه گزارش به هيئت رئيسه  -3
مجلس در موارد مهم و مربوط 

  به عموم؛
اعالم جرائم و تخلفات احراز  -4

شده به مراجع قضائي و اداري 
و پيگيري براي رسيدگي به 

  آن؛
ايت از متخلفان اعالم شك -5

قانون  7و  2موضوع مواد 
قانون  90نحوه اجراي اصل 

اساسي به مراجع صالحه 
  قضائي؛

بررسي و اعالم نتيجه  - 6
 32ماده  1موضوع تبصره 

نامه داخلي مجلس  آيين
  .شوراي اسالمي

سازمان
بازرسي كل 

  كشور

سازمان
بازرسي كل 

قوه (كشور 
 )قضائيه

نظارت بر حسن جريان
صحيح  يراامور و اج

هاي  قوانين در دستگاه
اداري در اجراي اصل

به  هابازرسي كليه وزارتخانه -1
صورت ساالنه با برنامه و 

، منظم در زمينه وضعيت كلي
نحوه مديريت و ، ساختاري
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قانون اساسي174
جمهوري اسالمي ايران 

و  88تحقق اصول  –
  قانون اساسي 90

رفتار كاركنان و عملكرد 
 ها؛ دستگاه

بنا به (العاده  هاي فوق بازرسي -2
دستور مقامات يا نياز 

  ؛)مجلس
ها  اعالم موارد تخلف نارسايي -3

و سوء جريانات اداري و مالي 
نهادها و ، ها در وزارتخانه

  بنيادها به رئيس جمهور؛
انعكاس گزارش بازرسي  -4

حاكي از سوء جريان مالي يا 
اداري به مراجع قضايي و 

  اداري و انضباطي؛
ها و  بررسي وضع سازمان -5

مؤسسات از حيث حسن 
جريان امور اداري و نحوه 

قوانين و  يانجام وظيفه و اجرا
هاي مربوط و  ها و برنامه طرح

 از هريكبا تناسب سازمان 
احتياجات عمومي و نقائص 

  هر يك از آنها و غير آن؛
بررسي عملكرد واحدهاي  - 6

مورد بررسي از حيث حسن 
ام وظايف جريان امور و انج

تناسب تشكيالت ، محوله
، سازماني با احتياجات عمومي

ميزان تأثير و موفقيت در 
تأمين انتظارات مشروع اهالي 

  .حوزه فعاليت و غير آن
اهداف و وظايف نهادهاي  يطرح تحقيقاتي مطالعه تطبيق، سيدمهدي آقاپور: منبع

ي عالي انقالب ي شوراـارزيابي كشور، هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علم
  .15-16، صص 1383فرهنگي، 
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  شوراي عالي انقالب فرهنگي
ايـن شـورا   ، نامه اهداف و وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي مطابق آيين

، گيـري  تصـميم ، مشـي  تعيـين خـط  ، گـذاري  عنوان مرجع عـالي سياسـت   به«
آموزشـي و پژوهشـي كشـور در چـارجوب     ، هماهنگي و هدايت امور فرهنگي

االجرا  الزم شود و تصميمات و مصوبات آن كلي نظام محسوب مي هاي سياست
شوراي عالي با مأموريت تصـحيح و ارتقـاء فرهنـگ و    . و در حكم قانون است

تحكـيم و تعميـق تـدين و    ، بـراي حفـظ اسـتقالل   ، ساماندهي امور فرهنگـي 
. »نمايـد  فرهنگ دين باوري و در جهت تحقق تمدن نوين اسالمي فعاليت مي

ا همچنــين در چهارصــد و شصــت و ســومين جلســه خــود مــورخ ايــن شــور
  :كردمصوب  3/3/1379

هـاي كلـي    شوراي عالي انقالب فرهنگـي در چـارچوب سياسـت   : 1ماده «
گـذاري و هـدايت مـديريت     مسـئوليت سياسـت  ، مصوب مقام معظم رهبـري 

هـاي   هـا و سياسـت   فرهنگي كشور و نظارت برآن را در جهت انطبـاق برنامـه  
  . ها فرهنگي كشور بر عهده دارد ياستاجرايي با س

هاي الزم را در مورد ساختار  شوراي عالي انقالب فرهنگي سياست: 2ماده 
  . »فرهنگي كشور تدوين و جهت اجرا به شوراي عالي اداري ابالغ خواهد نمود

و » گـذاري  سياست«دو وظيفه ، در عرصه فرهنگ، اين شورا، براين اساس
قبل از آنكه به تشريح وظايف و عملكردهاي شوراي . را برعهده دارد» نظارت«

ساختار و ، الزم است مختصري در خصوص نحوه تأسيس، عالي پرداخته شود
  . اختيارات اين شورا توضيح داده شود

  نحوه تأسيس
بايد در فرمان حضـرت  را هاي تأسيس شوراي عالي انقالب فرهنگي  ريشه

ب فرهنگـي در بهـار سـال    در خصوص تشكيل سـتاد انقـال  ) ره(امام خميني 
در اين سال ايشان بر ضرورت اجراي انقـالب فرهنگـي   . جستجو نمود 1359
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در بخشي از . ده و توجه جدي به آن را خواستار شدندكرها تأكيد  در دانشگاه
ريـزي نظـام    ها به منظور طرح فرمان امام خميني كه پس از تعطيلي دانشگاه

صـادر   23/3/59انقالبـي در تـاريخ   آموزشي كشور براساس موازين اسالمي و 
  :آمده است، شد

مدتي است ضرورت انقالب فرهنگي كه امري اسـالمي اسـت و خواسـت    «
تاكنون اقدام مؤثر و اساسي انجام و . اعالم شده است، باشد ملت مسلمانان مي

 نگـران آن ، نشده است و ملت اسالمي و خصوص دانشجويان با ايمان متعهـد 
آثـارش نمايـان    گـاه  اكنـون گـاه   گران كه هم الل توطئهو نيز نگران اخ هستند

خداي نخواسـته   كه ملت مسلمان و پايبند به اسالم خوف آن دارندو  شود مي
فرصت از دست برود و كار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ همـان باشـد كـه در    

اين مركز مهم اساسي را ، طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي فرهنگ
االسـف   مـع ادامه ايـن فاجعـه كـه     ....تعمارگران قرار داده بودنداسخدمت در 

اي مهلـك بـه انقـالب     ضـربه ، هاي وابسته به اجانب اسـت  گروهبعض خواست 
، و تسـامح در ايـن امـر حيـاتي     اسالمي و جمهوري اسالمي وارد خواهد كـرد 

بـه حضـرات   ، بـر ايـن اسـاس   . خيانتي عظيم بر اسالم و كشور اسالمي اسـت 
، حسـن حبيبـي  ، مهـدي ربـاني املشـي   ، ترم محمـد جـواد بـاهنر   آقايان مح

جالل الدين فارسي و علي شريعتمداري ، شمس آل احمد، عبدالكريم سروش
 ،نظر متعهـد  شود تا ستادي تشكيل دهند و از افراد صاحب مسئوليت داده مي

ديگـر   از بين اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد ودانشجويان متعهد با ايمان و
تحصيلكرده متعهد و مؤمن به جمهوري اسـالمي دعـوت نماينـد تـا      قشرهاي

مشـي   هـاي مختلـف و خـط    ريـزي رشـته   شورايي تشكيل دهند و براي برنامه
سـازي   براساس فرهنگ اسالمي و انتخـاب و آمـاده  ، ها فرهنگي آينده دانشگاه

اسـالمي   ياساتيد شايسته متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقالب آموزشـ 
12»ام نماينداقد

)3(.  
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ستاد انقالب فرهنگي با تركيب اعضايي كه حضرت امـام مشـخص كـرده    
در شهريورماه همين سال، بـه  . به فعاليت خود ادامه داد 1363بودند، تا سال 
،  )ره(و دسـتور امـام خمينـي   ) جمهور وقـت  رئيس(اي  اهللا خامنه پيشنهاد آيت

سـتاد انقـالب    1363تـا آذر  از ايـن تـاريخ   . تغييراتي در اين ستاد داده شـد 
نخسـت وزيـر، وزراي   : فرهنگي با تركيب اعضاء زير به فعاليت خود ادامـه داد 

فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسالمي، دو نفر دانشجو به انتخـاب  
جهاد دانشـگاهي و آقايـان علـي شـريعتمداري، احمـد احمـدي، عبـدالكريم        

  .سروش و مصطفي معين
تدريج در مكاتبـاتي كـه بـين رئـيس ايـن سـتاد        ي بهستاد انقالب فرهنگ

نام شـوراي عـالي انقـالب    ، و حضرت امام صورت گرفت ) رئيس جمهور وقت(
اسـفند   6و  1363آذر19اين تغيير عنوان در مكاتبـه  . فرهنگي به خود گرفت

بـراي اولـين بـار حضـرت امـام از       1363در آذرماه . رسميت پيدا كرد 1363
اي كه در اين تاريخ   در نامه. قالب فرهنگي استفاده كردعبارت شوراي عالي ان

بـه  ، امام خميني ضمن تشـكر از زحمـات سـتاد انقـالب فرهنگـي     ، صادر شد
، بـا تغييـرات جديـد   . اعضاء جديدي بـه آن اضـافه كردنـد   ، منظور تقويت آن

  :تركيب اعضاء اين ستاد به صورت زير درآمد
، ه قوه و آقايان مهدوي كنـي رؤساي س، اعضاء سابق ستاد انقالب فرهنگي

نصـراهللا  ، رضـا داوري اردكـاني  ، )وزيـر آمـوزش و پـرورش   (سيدكاظم اكرمي 
  . هاشمي پورجوادي و محمدرضا 

اي نيـز   در دوران رهبري آيت اهللا خامنه، )س(پس از رحلت امام خميني 
وظـايف جديـدي را    و تركيب اين شورا چندين بار دچار تغيير و تحـول شـد  

  . يددار گرد عهده
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  ساختار
شوراي عالي انقالب فرهنگي شـامل دبيرخانـه و چنـد شـوراي اقمـاري و      

دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـا هـدف فـراهم آوردن     . وابسته است
هــاي الزم جهــت كارشناســي هرچــه بهتــر مصــوبات شــوراي عــالي و  زمينــه

، آنهـاي   پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت، پشتيباني علمي
ــره ــين به ــه منظــور    همچن ــات انجــام شــده ب ــات و تحقيق ــرداري از اطالع ب

با مصوبه شوراي عـالي انقـالب    25/12/1375سازي مناسب در تاريخ  تصميم
هـا و واحـدهاي    دبيرخانـه شـوراي عـالي شـامل بخـش     . دشفرهنگي تشكيل 

در زيرمجموعه دو معاونت پژوهشي و اجرايي و چهار  مختلفي است كه بيشتر 
دبيرخانـه  ، دبيرخانـه اجتمـاعي  ، دبيرخانه شوراي تعلـيم و تربيـت  (رخانه دبي

. انـد  گـرد هـم آمـده   ) شوراي علمي و پژوهشي و دبيرخانه شـوراي فرهنگـي  
باشد كـه عبارتنـد    شوراي عالي انقالب فرهنگي داراي پنج شوراي اقماري مي

 )ج، شـوراي فرهنگـي و اجتمـاعي زنـان     )ب، شوراي فرهنگ عمومي )الف:از
شوراي معين شـوراي عـالي انقـالب     )د، وراي اسالمي شدن مراكز آموزشيش

  . شوراي هنر )هفرهنگي و 
سيزده شوراي ديگر نيز وجود دارد كه به شوراي ، بر شوراهاي مذكور عالوه

: برخي از اين شوراها عبارتند از. عالي انقالب فرهنگي وابسته و مرتبط هستند
شـوراي عـالي   ، شوراي عـالي جوانـان  ، شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي

شـوراي عـالي اطـالع    ، ريزي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشـكي  برنامه
  . . . . رساني و

  اختيارات
ايـن  . اي اسـت  شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي داراي اختيـارات گسـترده     

اي است كه در ايران تنها نهادي كه غير از مجلـس شـوراي    اختيارات به گونه
  . اين شورا است، شود صميمات آن در حكم قانون محسوب مياسالمي ت



 293     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

توسـط  ) بـه معنـاي وسـيع آن   (اجازه وضع قانون در حيطه امور فرهنگي 
شـود كـه امـام     اي مسـتفاد مـي   اصـوالً از نامـه  ، شوراي عالي انقالب فرهنگي

مـتن  . در پاسخ به استفساريه رئيس جمهور وقت صادر فرمودند )ره( خميني
صـادر شـد بـدين شـرح      1363اسـفند   6امه امام كه در تاريخ استفساريه و ن

  :است
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  محضر مبارك رهبر انقالب

  )مدظله العالي(لعظمي امام خميني حضرت آيت اهللا ا

شوراي عالي انقالب فرهنگي براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكـم  
. قواعـدي وضـع كنـد    ناچار اسـت ضـوابط و  ، حضرت عالي به آن تصريح شده

منوط به آن است كـه مصـوبات    ، همكاري و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم
مستدعي است نظر شـريف را در  . اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد

  . ابالغ فرمايندخصوص اين 
  اي سيدعلي خامنه

  
  بسمه تعالي

وضـع  كـه شـوراي محتـرم عـالي انقـالب فرهنگـي       را ضوابط و قواعـدي  
  . بايد ترتيب اثر داده شود، دننماي مي

  )4(خمينيالروح اهللا الموسوي 

در تصميمي كه شوراي عالي انقالب فرهنگي در هشتاد و هشتمين جلسه 
متن اين تصميم . بر اين اختيار تأكيد شد، دكراتخاذ  15/7/1365خود مورخ 

كه در خصوص همكـاري دولـت در اجـراي مصـوبات شـوراي عـالي انقـالب        
  :به شرح زير است، رهنگي اتخاذ گرديدف
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در مورد همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي «
اطالع داده شـود مصـوبات شـوراي عـالي       و كتباً  به دولت رسماً شود مقرر مي

هـاي مختلـف الزم اسـت در     انقالب فرهنگي در حكم قانون است و وزارتخانه
هاي مورد نياز براي اجراي مصوبات و همچنين  مورد تأمين بودجه و مساعدت
  . »استخدام اشخاص اهتمام ورزند

اگرچه اين اختيار تاكنون چندين بار توسط برخي از نمايندگان مجلس و 
اما با توجه بـه تأييـد امـام    ، برخي صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است

و تركيـب اعضـاء   ) فقيهولي رهبر و در مقام (اي  و آيت اهللا خامنه) ره(خميني
اين اختيار همچنان پابرجا مانـده و بـه ايـن شـورا قـدرت عمـل الزم در       ، آن

  . هاي عرصه فرهنگ اعطا شده است گذاري و نظارت برفعاليت سياست

  وظايف
. وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي از گسـتره وسـيعي برخـوردار اسـت    

  :برخي از اين وظايف عبارتند از
ياست فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايـران و تعيـين   تدوين اصول س. 1

  پژوهشي و اجتماعي كشور؛، هاي آموزشي اهداف و خط مشي
هـا و   تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان و تبيين كـانون . 2

 ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب؛
اجتماعي جامعـه  ارزشي و ، جريانات فرهنگي بررسي و تحليل شرايط و. 3

 هاي مناسب؛ حل به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و ارائه راه
ها و  بررسي الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگي سياست. 4

اقتصــادي و اجتمــاعي كشــور و ارائــه ، هــاي توســعه سياســي برنامــه
 ربط؛ پيشنهادهاي اصالحي به مراجع ذي

و كيفي براي ارزيابي وضع فرهنگـي  هاي كمي  تبيين و تعيين شاخص. 5
 كشور؛
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 آموزش و تحقيقات كشور؛، بررسي و ارزيابي وضع فرهنگ. 6
 هاي اساسي تبليغات كشور؛ تدوين و تصويب سياست. 7
نظارت و پيگيري مسـتمر بـر اجـراي مصـوبات شـوراي عـالي انقـالب        . 8

دم و نيز نظارت بر عـ ، فرهنگي و ارزيابي نتايج و حمايت از اجراي آنها
بـه اجـرا    -پژوهشي و فرهنگـي ، هاي آموزشي ها و برنامه مغايرت طرح

ها  با اصول سياست -ها مؤسسات و سازمان، ها درآمده توسط وزارتخانه
 . هاي مصوب فرهنگي كشور مشي و خط

  عملكرد
از مطالعه شرح وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي و از بررسي مصـوبات  

هـاي آن در راسـتاي    ه رسيد كه عمده فعاليـت توان به اين نتيج اين شورا مي
به معنـاي عـام بـوده اسـت و امـر       ريزي امور فرهنگي گذاري و برنامه سياست

اگرچـه ايـن   . ه استامري فرعي محسوب گرديد، ريزي نظارت نسبت به برنامه
گـذاري و هـدايت مـديريت فرهنگـي كشـور و       سياست«شورا خود را مسئول 

هـاي   هاي اجرايي با سياسـت  ها و سياست رنامهنظارت برآن در جهت انطباق ب
دهـد شـوراي عـالي تنهـا در      اما شـواهد نشـان مـي   ، داند مي» فرهنگي كشور

هاي اخير تا حدودي به اين امر مهم توجـه نمـوده و نظـارت بـر اجـراي       سال
  . هاي اصلي خود گنجانده است هاي فرهنگي را در برنامه ها و فعاليت برنامه

شـامل مـوارد   ، انقـالب فرهنگـي در بخـش نظـارت     عملكرد شوراي عالي
  . شود چندي بوده است كه به برخي از آنها در زير پرداخته مي

  هاي فرهنگي تصويب شاخص
هـاي   اولـين گـام تعيـين شـاخص    ، هاي فرهنگي به منظور ارزيابي فعاليت

مـين  ا انقالب فرهنگي در پانصد و سـي  عالي خوشبختانه شوراي. ارزيابي است
قانون  162ماده » الف«در راستاي اجراي بند  25/9/1382مورخ جلسه خود 
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هـاي   ارزش، برنامه سوم توسعه به پيشنهاد وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي   
هاي فرهنگـي متناسـب بـا آن را در     اساسي نظام جمهوري اسالمي و شاخص

مصرف كاالها و خدمات  )ب، تغييرات فكري؛ بينشي و رفتاري )الفسه حوزه 
فضاها و تجهيـزات فرهنگـي دولتـي و غيردولتـي     ، نيروي انساني) ج،فرهنگي
  . كردتصويب 

ارزش اساسي  21براي نظام جمهوري اسالمي ايران ، براساس مصوبه فوق
  :به شرح زير تعيين گرديده است

  مشروعيت الهي نظام جمهوري اسالمي؛. 1
 اولويت حفظ نظام اسالمي؛. 2
 كارآمدي نظام اسالمي؛. 3
 تكليف؛ عمل به. 4
 ظلم ستيزي و استكبارستيزي؛، طلبي استقالل. 5
 آزادي مشروع؛. 6
 اجتماعي و فرهنگي؛ -مشاركت سياسي. 7
 بسط و گسترش عدالت اجتماعي و حمايت از محرومان؛. 8
 وحدت كلمه آحاد ملت و دولت؛. 9

  خودكفايي علمي و نهضت نرم افزاري؛. 10
  التزام عملي به دين اسالم؛. 11
  طلبي؛ رگري و شهادتايثا. 12
  وجدان كار و مسئوليت پذيري؛. 13
  پيوند دين و سياست و عدم جدايي آنها؛. 14
  و مبارزه با تهاجم فرهنگي بيگانه؛، حفظ و احياء هويت ديني و ملي. 15
  احترام به قانون و انضباط اجتماعي؛. 16
گــري و  و نفــي مــادي، حفــظ و احيــاء معنويــات و اخــالق اســالمي . 17

  گرايي؛ تجمل
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پايبنـدي بـه عقـل و تجربـه و مبـارزه بـا       ، گرايـي  خردورزي و منطق. 18
  فريبي؛ خرافات و عوام

  رساني به مردم؛ خدمت. 19
  اسالمي شدن مراكز آموزشي و فرهنگي؛. 20
جوانـان و نخبگـان در   ، حفظ كيان خانواده و تأكيد بـر جايگـاه زنـان   . 21

  . جامعه
هاي فوق در سه  اسب با ارزشهاي فرهنگي جمهوري اسالمي متن شاخص

  :حوزه زير تعيين شده است
  )مورد25(بينشي و رفتاري؛ ، هاي تحوالت فكري شاخص الف ـ
 )مورد12(هاي مصرف كاالها و خدمات فرهنگي؛  شاخصب ـ 
فضـاها و تجهيـزات   ، نيـروي انسـاني  ، هـاي توسـعه فرهنگـي    شاخصج ـ  

 :ر استيه شامل موارد زك فرهنگي
  كتاب؛. 1
  عات؛مطبو. 2
  سينما؛. 3
  هاي هنري؛ تئاتر و ساير فعاليت ، موسيقي. 4
  ورزش؛. 5
  راديو و تلويزيون؛. 6
  خبرگزاري؛ . 7
  امور مذهبي؛ . 8
  ميراث فرهنگي و امور سياحتي؛. 9

  پژوهش و مشاركت فرهنگي؛، اقتصاد فرهنگ. 10
  مبادالت فرهنگي؛ . 11
  . وسايل ارتباطي. 12
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  فرهنگيهاي  ارزيابي عملكرد دستگاه
هـاي عمـده    يكـي از فعاليـت  ، هاي فرهنگـي  در راستاي نظارت بر دستگاه

ايـن شـورا   . ها است شوراي عالي انقالب فرهنگي ارزيابي عملكرد اين دستگاه
هيئـت  : ماننـد  هاي فرهنگي را اصـوالً توسـط چنـد هيئـت      نظارت بر دستگاه

رزيـابي  و هيئـت نظـارت و ا   نظارت و بازرسي شوراي عالي انقـالب فرهنگـي  
بـه   1364هيئت نظارت و بازرسي در تيرمـاه  . دهد فرهنگي و علمي انجام مي

منظور مراقبت از جريان صحيح و سالم انقالب فرهنگي و رسيدگي به مسائل 
ايـن  . تشكيل گرديـد ، آمد و پيشرفت آن پيش توسعه و مشكالتي كه در طي 

  :هيئت وظايف و اختيارات زير را بر عهده داشته و دارد
هـاي شـوراي عـالي     نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دسـتورالعمل  -فال

  انقالب فرهنگي؛
تبليغاتي ، آموزشي، فرهنگي، بررسي عملكرد مراكز و مؤسسات علمي -ب

  و هنري كشور؛
هـا و اعتراضـاتي كـه بـه شـوراي عـالي انقـالب         رسيدگي به شكوائيه -ج

  شود؛ فرهنگي مربوط مي
اي سياسي و فرهنگـي مراكـز آمـوزش    رسيدگي به مسائل و پيشامده -د

  عالي؛
رسيدگي به اختالفات كاركنان و مديران و رؤساي مؤسسـات آمـوزش    - ه

  عالي و فرهنگي كشور؛
رسيدگي به مشكالتي كـه در جريـان اداره امـور علمـي و آموزشـي و       -و

  آيد؛ تربيتي پيش مي
س و ها و مدار رسيدگي به مسائل سياسي و فرهنگي و اجرايي دانشگاه -ز

  هنري و تبليغاتي؛، فرهنگي، آموزشي، مراكز علمي
  . ارزيابي مديران فرهنگي كشور -ح 
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به منظور  1379هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي نيز در اسفندماه 
پژوهشـي و فرهنگـي كشـور در    ، نظارت و ارزيـابي عملكـرد مراكـز آموزشـي    

  . شددبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل 
تاكنون عملكرد مراكز علمي و فرهنگي را برحسب ، هاي نظارت هيئت اين

. انـد  نياز مورد بررسي قرار داده و در بعضي موارد نتايج آن را نيز منتشر نموده
هيئـت نظـارت و ارزيـابي      بـه خصـوص  ، هاي نظـارتي  تأكيد عمده اين هيئت

وهشـي  بر ارزيابي عملكرد مؤسسات و مراكـز آموزشـي و پژ   ،فرهنگي و علمي
طـور   اگرچـه بـه  ، هـاي فرهنگـي   ارزيابي عملكـرد برخـي دسـتگاه   . بوده است
در زيـر بـه   ، انجام شده استنيز تا حدودي ها  از سوي اين هيئت، غيرمستمر

  :شود دو مورد از آنها اشاره مي

  ارزيابي عملكرد سازمان تبليغات اسالمي. 1
ر كبير انقالب به دستور رهب 1360سازمان تبليغات اسالمي رسماً در سال 

عنـوان   بـه ز ينتوسط مجلس شوراي اسالمي   متعاقباًگرديد و  اسالمي تشكيل
، هـاي محولـه   يك نهاد عمومي غيردولتي معرفي شد و براي اجراي مأموريـت 

ايـن سـازمان فاقـد قـانون تشـكيل      . اعتبارات دولتي را مدنظر قرار داد  بيشتر
به ، قانوني فعاليت آن مصوب مجلس شوراي اسالمي است و مستند حقوقي و

عنـوان نهـادي    بـر تأسـيس ايـن سـازمان بـه      مبنـي ) ره(دستور امام خميني 
اين سازمان هم اكنـون  . غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي و مستقل است

بر جايگاه حقوقي و قانوني كه به واسطه وابستگي به نهاد رهبـري از آن   عالوه
صـوب توسـط سـازمان مـديريت و     داراي نمودار تشكيالتي م، برخوردار است

ريـزي كشـور و كاركنـان آن تحـت شـمول قـانون اسـتخدامي كشـور          برنامه
هاي سراسـر كشـور و ايجـاد     توسعه تشكيالت در استان، برآن عالوه. دنباش مي

عنوان يكي از نهادهـاي تثبيـت    سازمان را به، ها دفاتر در بسياري از شهرستان
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پس از اعمـال آخـرين    1368در سال  اساسنامه سازمان. كند شده معرفي مي
  .اصالحات به تصويب مقام معظم رهبري رسيد
براي اولين بار عملكرد سـازمان  ، هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي

مـورد  ) 79-83(هـاي برنامـه سـوم توسـعه      تبليغات اسالمي را در طي سـال 
 ب فرهنگـي انقـال  بررسي قرار داد و نتايج آن را به صورت زير به شوراي عالي

  :ارائه نمود
اي ازنظـر اهـداف و    سازمان تبليغات اسالمي داراي نقاط قوت برجسته. 1

، باشـد و از ايـن نظـر    مـي . . . ويژگـي انقالبـي و دينـي و   ، ها مسئوليت
كاركردهاي آن مهم و ارزشمند بوده و توانسته است در راستاي تحقق 

  ؛اهداف عاليه نظام جمهوري اسالمي حركت نمايد
هاي آن  هاي گسترده سازمان در سه معاونت و همچنين نوآوري عاليتف. 2

 ؛شود عموماً مثبت ارزيابي مي
 ؛هاي دروني است فاقد ارزيابي، مستندات ارائه شده از سوي سازمان. 3
كمبـود نيـروي    ، ها و وظايف سازمان گستردگي بيش از اندازه مأموريت. 4

درگيـر شـدن    ، ديگـر  هـاي  تداخل وظايف با سازمان، انساني متخصص
از ، بيش از حد در اجرا و نياز به توجه بيشتر به امر آموزش و پـرورش 

 ؛باشد هاي سازمان مي اهم چالش
هـاي ارزشـمند اسـتادان و مربيـان      حوزه هنري سازمان با وجود تالش. 5

هنوز شرايط مطلوبي را از منظر تربيت هنرمندان متعهد وداراي حس 
 ؛ديني نشان نداده است

گزينـي و   نخبـه ، رويكردهاي جديد حوزه هنـري بـه كيفيـت آموزشـي     .6
اندازي مراكـزي بـراي ارتبـاط بـا هنرمنـدان شهرسـتاني و ايجـاد         راه

همچنـين اقـدامات   . شـود  مثبت ارزيابي مي، معيارهاي اسالمي هنري
 . باشد هاي غيرمفيد قابل تقدير مي حوزه در كاهش و تعطيلي فعاليت
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شـوراي  ، بليغات اسالمي و نتـايج ارزيـابي فـوق   براساس گزارش سازمان ت
راهكارهاي ارتقاء عملكرد  8/3/86مورخ  605عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
ماده تصويب نمود كه خالصه آن بـه شـرح   18سازمان تبليغات اسالمي را در 

  : باشد زير مي
ريـزي عمليـاتي    سازمان تبليغات اسالمي موظف است نسبت به برنامـه . 1

و مقـام معظـم   ) ره(راي كامل و دقيق رهنمودهاي امام راحـل براي اج
هـاي فرهنگـي جمهـوري     سـاله و سياسـت  20انداز سند چشم ، رهبري

هـا و   اسالمي مصوب شوراي عالي انقـالب فرهنگـي در حيطـه هـدف    
  ؛اقدامات الزم و مشخص را انجام دهد، وظايف سازمان

ويـژه در   ن را بـه سازمان تبليغات اسالمي موظف است اساسنامه سـازما . 2
هاي متعالي ترسيم شده  هاي كاري و با توجه به هدف وظايف و اولويت

از سوي امام راحل و مقام معظم رهبري بازنگري كرده و براي تصويب 
به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه نمايـد تـا بـا تأييـد نهـايي آن از      

به . يابد هاي سازمان با اهداف تطابق فعاليت، سوي مقام معظم رهبري
چگـونگي  ، حدود وظـايف ، بازنگري در ساختار سازماني، همين منظور

ازطريـق  ، هاي دولتـي و غيردولتـي و ضـمائم آن    هزينه نمودن بودجه
ها براي  كارگيري همه ظرفيت هاي علمي و به انجام مطالعات و پژوهش

 ؛كارايي بيشتر سازمان و مجامع وابسته به آن ضروري است
ارائـه  ، ت اسالمي بايد نسبت به ارزيـابي درونـي سـازمان   سازمان تبليغا. 3

سازماني و اسـتفاده   هاي برون گزارش عملكرد و كمك به انجام ارزيابي
اهتمـام  ، هـا  ها و رفـع چـالش   از نتايج آنها براي روزآمد نمودن فعاليت

 ؛ويژه داشته باشد
از  هـاي اجرايـي سـازمان محـدود و معـين شـده و       الزم است اولويـت . 4

هايي كه در حوزه وظـايف سـاير    ردگي وظايف و تكرار در فعاليتگست
همچنـين سـازمان بايـد حتـي االمكـان      . كاسته شود، ها است سازمان
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هاي مردمي واگذار كند  هاي اجرايي را به نهادهاي ديگر و گروه فعاليت
سـازماندهي و همـاهنگي   ، حمـايتي ، هـدايتي ، و خود به نقش نظارتي

 ؛بپردازد
شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي موظـف اسـت بـا توجـه بـه          دبيرخانه . 5

هـاي   دفتر تبليغات حـوزه ، پوشاني وظايف سازمان تبليغات اسالمي هم
مبلـغ پيشـنهاد    خيريـه در امـور اعـزام    علميه و سازمان اوقاف و امور

جامعي با حفظ استقالل نهادهاي مزبور تهيـه و تـدوين و بـه شـوراي     
 . عالي ارائه دهد

يغات اسالمي بايد نتايج ارزيابي و راهكارهاي مصوب شوراي سازمان تبل. 6
ده و گـزارش عملكـرد خـود را ظـرف     كرعالي انقالب فرهنگي را اجرا 

 . مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه به شوراي عالي ارسال نمايد

  ارزيابي عملكرد سازمان صدا و سيما. 2
يكـي از  ، مي ايـران ارزيابي عملكرد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسـال 

هاي عمده شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده است كه در اواسط سـال   فعاليت
اي از نتايج ارزيابي هيئت نظارت و ارزيـابي فرهنگـي و    پاره. انجام شد 1384

  :علمي از عملكرد صدا و سيما به شرح زير بوده است
طـوركلي   بـه ، هاي موجـود  رغم كاستي فعاليت سازمان صدا و سيما علي. 1

و مقام معظم رهبـري و   ) ره(در مسير تحقق رهنمودهاي حضرت امام 
هاي فرهنگـي بـوده و تـأثير بسـزايي در تحـوالت فرهنگـي و        سياست

  ؛اجتماعي ايران داشته است
تحوالت سازمان صدا و سيما در ده سال گذشـته و افـزايش چشـمگير    . 2

حـاكي از  ، تلـف هـاي مخ  المللي به زبـان  و بين ياستان، هاي ملي شبكه
پيشــرفت و موفقيــت غيرقابــل انكــار ايــن ســازمان در توســعه علمــي 

 ؛باشد مي
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هـاي   هاي صـدا و سـيما بـه ابـالغ و تـرويج پيـام       تهيه كنندگان برنامه. 3
تربيتي و اقتصادي به صورت ظريف و نامحسوس كمتر توجه ، آموزشي
 ؛اند نموده

نظـران و   صـاحب  هـاي كارشناسـي از   سازمان صـدا و سـيما در برنامـه   . 4
انديشمندان طراز اول و شناخته شده در مجـامع علمـي و متخصـص    

تواند بـه نارضـايتي نخبگـان منجـر      كند؛ اين امر مي كمتر استفاده مي
 ؛شود

هـاي سـازمان صـدا و سـيما در حـوزه روابـط        سـازي  بخشي از فرهنگ. 5
هـاي جامعـه در رعايـت     كاهش حساسيتسبب خصوصي و اجتماعي 

 ؛شرعي و ترويج گناه شده استحدود مسائل 
هـاي   هاي ديني و مداحي سازمان صدا و سيما در پخش برخي از برنامه. 6

تـالش مهمـي   ، براي جلوگيري از ارائه مطالـب غيرمسـتند  ، مناسبتي
 . انجام نداده است
شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي در پانصـد وشصـت و      ، براساس نتايج فوق

دها و راهكارهاي ارتقاء فعاليت سازمان راهبر 12/7/1384نهمين جلسه مورخ 
  :دكرصدا و سيما را به شرح ذيل تصويب 

بـر   هاي سازمان بيش از گذشته بايد مبتني سازي ها و برنامه ريزي برنامه. 1
  نتايج مطالعات و تحقيقات باشد؛

بـر انجـام   ، هاي برون سازماني از صدا و سيما با توجه به كمبود ارزيابي. 2
و نيز افكـار سـنجي نخبگـان و مخاطبـان و اسـتفاده از       ها اين ارزيابي

توليد و پخش تأكيـد  ، ريزي برنامه، گذاري نظرات منتقدان در سياست
 شود؛ مي

عنـوان يـك دسـتگاه نظـارتي      سيما به شوراي نظارت بر سازمان صدا و. 3
بايد در چارچوب وظايف قـانوني خـود   ، گانه كشور تحت نظر قواي سه
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راهبردها و رويكردهـا و ارزيـابي   ، ها بر سياست نقش مؤثري در نظارت
 ؛ها و اثربخشي محصوالت بر عهده گيرد محتواي برنامه

ضرورت دارد سازمان صدا و سيما در معرفي دانشگاهيان و متخصصان . 4
بـه  ، بر معيارهاي عمومي موردنظر سـازمان  عالوه، مندي از آنان و بهره

 ذول كند؛مراتب علمي و تخصصي ايشان توجه كافي مب
تري بـا ابعـاد گسـترده تهـاجم      ضروري است مقابله مؤثر و هوشمندانه. 5

هـا   هاي شـبكه  ريزان و تهيه كنندگان برنامه فرهنگي مورد توجه برنامه
 قرار گيرد؛

سازمان صدا و سـيما بايـد تـدابير الزم را بـراي رقـابتي كـردن توليـد        . 6
هاي عمومي و  ير بخشهاي برابر براي سا ها ازطريق ايجاد فرصت برنامه

 خصوصي كشور اتخاذ نمايد؛
ضمن توجه به جايگـاه قـانوني سـازمان صـدا و سـيما و وظـايف ايـن        . 7

بـر  ، هـاي علمـي كشـور    تـر از توانـايي   سازمان براي استفاده گسـترده 
  ؛شود پاسخگويي و شفافيت سازمان تأكيد مي، دهي  گزارش

  شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما
ي در صدا و سيما، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 175مطابق اصل 

آزادي بيان و نشر افكار با رعايت مـوازين اسـالمي و   ، جمهوري اسالمي ايران
نصب و عـزل رئـيس سـازمان صـدا و سـيماي      . شودمصالح كشور بايد تأمين 
و شورايي مركـب از نماينـدگان   است مقام رهبري با ، جمهوري اسالمي ايران

) هركـدام دو نفـر  (رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسالمي ، وررئيس جمه
مشـي و ترتيـب اداره سـازمان و     خـط . نظارت بر اين سازمان خواهند داشـت 

  .)5(كند نظارت برآن را قانون معين مي

قانون نحوه اجراي اصل فوق را بـه   1369مجلس شوراي اسالمي در سال 
به همين ، راي نگهبان قرار نگرفتاما اين قانون مورد تأييد شو، تصويب رساند
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در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح گرديد  1370دليل در مهرماه 
  :و به شرح زير به تصويب رسيد

شوراي ، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 175در اجراي اصل  :1ماده 
نظارت بر سازمان صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران بـا تركيـب زيـر        

  :دد تا وظايف مقرر در اين قانون را انجام دهدگر تشكيل مي
  انتخاب رئيس جمهوري؛ هدو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه ب. 1
 انتخاب رئيس قوه قضائيه؛ هدو نفر به نمايندگي از طرف قوه قضائيه ب. 2
ـ    . 3 انتخـاب رئـيس مجلـس     هدو نفر به نمايندگي از طـرف قـوه مقننـه ب

 . شوراي اسالمي
عنوان رئيس و يـك نفـر    يك نفر را به، راي نظارت از بين اعضاءشو: تبصره

نمايـد كـه    عنوان نايب رئيس شورا بـراي مـدت يـك سـال انتصـاب مـي        را به
و ابالغ نظرات و مصـوبات شـورا   ، انجام مكاتبات، مسئوليت اداره جلسات شورا

عنوان دبير شورا كه مسـئوليت   را برعهده خواهند داشت؛ همچنين يك نفر به
  . دار خواهد بود اداره امور دبيرخانه را عهده

اعضاء شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما براي مـدت دو سـال    :2ماده 
  . گردند گانه جمهوري اسالمي انتخاب مي از طرف قواي سه

شوراي نظارت كه مسئوليت نظارت بـر سـازمان صـدا و سـيماي      :3ماده 
  :ظايف زير را انجام خواهد دادو، جمهوري اسالمي ايران را بر عهده دارد

نظارت بر حسن انجام كليـه امـور سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري       . 1
اسالمي ايران و تذكرات الزم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصالح 

  امور مذكور؛
هاي اجرايي كه قرار است در سازمان صدا و سـيماي   نظارت بر سياست. 2

آيد و اعالم نظر اصالحي شـورا بـه   جمهوري اسالمي ايران به اجرا در 
 رئيس سازمان؛

 نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما؛. 3
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شعبه و دفاتر و نماينـدگي  ، واحد، نظارت بر ايجاد و يا انحالل هربخش. 4
  ؛در سازمان

 نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخل و خارج سازمان؛. 5
اموري كه سـازمان طبـق قـانون برعهـده دارد و انجـام       نظارت بر ساير. 6

 دهد؛ مي
گزارش منظم و مستمر جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و . 7

 . گانه جمهوري اسالمي ايران قواي سه
هـا   معاونين وي و مديران مراكز استان، رئيس سازمان صدا و سيما: تبصره

هسـتند در اجـراي     ز كشـور موظـف  ها و دفاتر نمايندگي خـارج ا  و شهرستان
اطالعات و اسناد و مـدارك مـورد نيـاز شـوراي     ، دقيق وظايف شوراي نظارت

  . نظارت را در اختيارشان قرار دهند
  . االجرا است الزم) 11/7/1370(كليه قوانين از تاريخ تصويب  :4ماده 

  



 307     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

ها نوشت پي
 

مطالعه تطبيقي اهداف و وظـايف نهادهـاي ارزيـابي    مهدي، طرح تحقيقاتي سيد آقاپور، . 1
  .13، ص 1383هنگي و علمي، چاپ اول، ركشور، هيئت نظارت و ارزيابي ف

  .18همان، ص . 2
، 1378سسه تنظيم و نشر آثار امـام خمينـي، چـاپ اول،    ؤصحيفه امام، جلد دوازدهم، م. 3

  . 431. -432 صص
  . 171. دهم، صصحيفه امام، جلد نوز. 4
، اداره كـل قـوانين و مقـررات كشـور، مؤسسـه      قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران    . 5

  .97، ص 1375اطالعات، چاپ پنجم، 



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     308
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 309     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

  
  
  
  

  فصل دوم
  رسي عملكردبر
فرهنگي هاي ناظر دستگاه
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هـاي شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و       براساس ارزيابي اجمـالي فعاليـت  
توجه به نكـات زيـر در خصـوص ايـن     ، شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما

  :شوراها ضروري است
ترين نهادي كـه بـه تبيـين     عنوان مهم شوراي عالي انقالب فرهنگي به. 1

هـاي فرهنگـي كشـور پرداختـه و بـر       ها و برنامـه  تاصول كالن سياس
عمده  ،نظران و محققان به عقيده اكثر صاحب، اجراي آنها نظارت دارد

هـاي خـود را بـه سـمت موضـوعات آمـوزش عـالي         ها و فعاليت تالش
چـرخش  ، هـاي ايـن شـورا    گيري فعاليـت  جهت و معطوف نموده است

صرفاً فرهنگـي   هاي آموزش عالي كشور و نه شديدي به سمت موضوع
اطالعات جدول زير اين موضـوع را تاحـدودي بـه تأييـد     . استداشته 

از ، شـود  مالحظـه مـي  ) 2(كه در جـدول شـماره    گونه همان. رساند مي
سـايت  روي مجموع مصوبات شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي كـه بـر      

 بيشـترين مصـوبات  ، درج شـده اسـت   1386دبيرخانه شورا تا مـرداد  
جدول زير اگرچه . لوم تحقيقات و فناوري بوده استمربوط به وزارت ع

اي از كـل   عنـوان نمونـه   امـا بـه  ، شامل تمام مصوبات اين شورا نيسـت 
بـر مصـوباتي كـه     عالوه. خوبي منعكس نمايد تواند مسئله فوق را به مي
تعداد مصوبات مـرتبط  ، شود به وزارت علوم مربوط مي ميطور مستق به

نيـز تقريبـاً شـامل نيمـي از     ) زارتخانـه هـاي ايـن و   زيرمجموعه(با آن 
  . مصوبات شوراي عالي است
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  شوراي عالي انقالب فرهنگي *موضوع و تعداد مصوباتـ 2جدول شماره 
)86-1363(  

تعداد  موضوع مصوبه  رديف
تعداد   موضوع مصوبه  رديف مصوبه

  مصوبه

شوراي عالي   1
  11  14  انقالب فرهنگي

نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در 

  ها دانشگاه
35  

بنياد شهيد و  2
  45  وزارت آموزش و پرورش  12  17 طرح شاهد

سازمان تربيت  3
  12  وزارت اطالعات  13  11 بدني

سازمان صدا و  4
  7  وزارت امور خارجه  14  4 سيما

سازمان مديريت و  5
وزارت بهداشت و درمان   15  25 ريزيبرنامه

  54  و آموزش پزشكي

وزارت علوم تحقيقات و   16  14  هاي علميه حوزه  6
  81  فناوري

وزارت فرهنگ و ارشاد   17  9  قوه قضائيه  7
  74  اسالمي

مجلس شوراي  8
وزارت كار و   18  6 اسالمي

  10  اموراجتماعي

نهاد رياست  9
  1  وزارت نيرو  19  8 جمهوري

سازمان تبليغات  10
  10  وزارت كشور  20  12 اسالمي

                                                           
هاي مذكور دارد؛ زيـرا مصـوبات    منظور مصوباتي است كه ارتباط مستقيم با خود دستگاه *

گيرنـد، بـيش از نيمـي از     مرتبط با وزارت علوم و مصوباتي كه در زيرمجموعه آن جاي مـي 
ربـوط  ضمن اينكه مصوبات وزارت بهداشت و درمان نيز بيشتر م. مصوبات شوراي عالي است

  .به موضوعات آموزش عالي است
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فعاليت اصـلي شـوراي عـالي    البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه 
بـا نـام سـتاد انقـالب فرهنگـي      ، 1359انقالب فرهنگي كـه در سـال   

لذا در پـرداختن ايـن   . ها بود موضوعات مربوط به دانشگاه، شدتشكيل 
شورا به موضوع فوق و در اولويـت قـراردادن آن نبايـد چنـدان جـاي      

 پـس از ، حاضـر  ذكر اين نكته نيز الزم است كـه درحـال  . تعجب باشد
ترين  مديريت فرهنگي جامعه مهم، تغييراتي كه در اين شورا داده شد

رو  ازايـن . هـاي آن قـرار دارد   وظيفه اين شورا است و در رأس فعاليـت 
جـزء  ، نـده يهـاي آ  ضروري است موضوعات مختص فرهنـگ در سـال  

كـه در اهـداف ايـن شـورا      گونه همان. هاي اصلي اين شورا باشد اولويت
  :ف عبارتند ازاين اهدا .آمده است

گسترش و نفـوذ فرهنـگ اسـالمي در شـئون جامعـه و تقويـت        )الف
  انقالب فرهنگي و اعتالء فرهنگ عمومي؛

و نفي مظـاهر و   هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي تزكيه محيط )ب
  آثار غربزدگي از فضاهاي فرهنگي جامعه؛

مـدارس و مراكـز فرهنگـي و هنـري براسـاس      ، هـا  تحول دانشـگاه  )ج
گسترش و تقويت هرچه بيشتر آنها بـراي  ، رهنگ صحيح اسالميف

مغزهـاي  ، اسـالم شناسـان متخصـص   ، تربيت متخصصـان متعهـد  
مربيـان و  ، اسـتادان ، نيروهـاي فعـال و مـاهر   ، خـواه  متفكر و وطن

 معلمان معتقد به اسالم و استقالل كشور؛
تحقيـق و  ، آمـوزي  تقويت و توسعه روح تفكـر و علـم  ، تعميم سواد )د

ستفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشـري بـراي نيـل بـه     ا
 استقالل علمي و فرهنگي؛

  حفظ و احياء و معرفي آثار اسالمي و ملي؛ ) ه
ايجـاد و تحكـيم روابـط    ، نشر افكار و آثار فرهنگي انقالب اسـالمي  )و

  . ويژه با ملل اسالمي فرهنگي با كشورهاي ديگر به
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گـذاري و   نقالب فرهنگي بـه امـور سياسـت   هاي شوراي ا عمده فعاليت. 2
ريزي اختصاص داشته و اين شورا اصوالً به امـور نظـارتي توجـه     برنامه

اين موضوع هـم در اهـداف و وظـايف تعيـين     . جدي نشان نداده است
. مشـهود اسـت    شده براي اين شورا و هـم در عملكردهـاي آن كـامالً   

هاي هيئت نظـارت و   هاي اخير و از زمان شروع فعاليت بيشتر در سال
شوراي عالي توجه خود را بـه امـور نظـارتي    ، علمي ارزيابي فرهنگي و

  . ده استكرنيز معطوف 
رسد جنبه ضمانت اجرايي مصوبات شورا در بخش نظـارت و   به نظر مي. 3

ــازمان  ــرد س ــابي عملك ــاي فرهنگــي روشــن نيســت  ارزي آنچــه از . ه
آن اسـت كـه ايـن    ، دهاي انجام شده توسط اين شورا برمي آيـ  ارزيابي

شورا در ارزيابي عملكرد سازمان تبليغـات اسـالمي و سـازمان صـدا و     
هـاي   به ارائه رهنمود و راهكار بسـنده كـرده و از سـازمان    سيما اساساً 

ده است تا گزارش اقـدامات خـود را در خصـوص    كرمذكور درخواست 
مصوبات شورا ظرف شش ماه ارائه نمايند اما تصـميماتي كـه شـوراي    

توانـد اتخـاذ نمايـد و اينكـه ايـن       هـا مـي   الي در مورد ايـن گـزارش  ع
  . روشن نيست، دانند را ملزم به رعايت آنها مي خودها چقدر  سازمان

هاي فرهنگـي توسـط شـوراي عـالي انقـالب       نظارت برعملكرد دستگاه. 4
زيرا ايـن شـورا    ؛فرهنگي به صورت فراگير و مستمر دنبال نشده است

هاي فرهنگي را مـورد ارزيـابي    د محدودي از دستگاهتنها عملكرد تعدا
داليل مختلف از شمول ارزيابي ونظارت خود  قرار داده و اكثر آنها را به

بـه    هاي انجام شده نيـز اصـوالً   خارج نموده است؛ ضمن اينكه ارزيابي
  . صورت مداوم و مستمر انجام نشده است

شـوراي عـالي را   ، هـاي آن  عدم تعريف دقيق حيطه فرهنگ و محدوده. 5
ده است كـه حجـم آن بسـيار گسـترده و     كرهايي  درگير فعاليت  عمالًٌ

هايي است كه آن را از  درگير فعاليت رو شوراي عالي  ازاين. وسيع است
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هاي مـوازي بـا سـاير     وظايف اصلي خود دور نموده و به سمت فعاليت
ت و هـاي هيئـت نظـار    فعاليـت ، عنـوان نمونـه   به. كشاند ها مي دستگاه

وظايف دفتـر نظـارت و ارزيـابي پژوهشـي      باارزيابي فرهنگي و علمي 
هنگام ارزيابي عملكرد مراكز پژوهشي و  -وزارت علوم در برخي موارد 

  .همپوشاني داشته است -آموزشي 



 هاي فرهنگي و اجتماعي گروه پژوهش     316
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 317     ريزي فرهنگي برنامهو اري ذمباني سياستگ

 

  
  
  
  
  

گيري و پيشنهادات نتيجه
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زم ارائه تعريفـي روشـن از فرهنـگ    مديريت فرهنگي در گام نخست مستل
تا زماني كه نتوانيم مقصود خود را از فرهنگ به وضوح بيـان كنـيم در   . است

بسـياري از مشـكالت   . مديريت فرهنگي دچار ابهام و سردرگمي خواهيم بـود 
ها  رهبري و ارزيابي فعاليت، هدايت، سازماندهي، ريزي موجود در زمينه برنامه
آنچـه در خصـوص   . با اين ابهام مرتبط هستندامالً ك و امور فرهنگي در ايران

سـازماندهي و ارزشـيابي   ، ريـزي  هـاي مربـوط بـه برنامـه     ها و نارسـايي  ضعف
هاي متفاوت از  هاي فرهنگي در اين كتاب به آنها اشاره شد با برداشت فعاليت

نظيـر آنچـه در اصـول    ، هاي فرهنگـي كشـور   در برنامه. فرهنگ ارتباط دارند
تـوان   هاي مختلف توسعه آمده است نمي فرهنگي كشور و برنامه هاي سياست

گويي  ابهام و كلي. تعريف و برداشت مشخص و روشني از فرهنگ سراغ گرفت
سـازماندهي فرهنگـي را نيـز دچـار     ، هـاي فرهنگـي   در زمينه اهداف و برنامه

گستردگي و پيچيدگي بيش از حد نموده و ارزشيابي فرهنگي را نيز به امري 
اي  شـده  هـا و اهـداف مشـخص و تعريـف     زيرا برنامه ؛اثر تبديل كرده است كم

هايي كه مسـئول تحقـق و پيگيـري     وجود ندارند تا بتوان از نهادها و سازمان
تـا زمـاني كـه برداشـت تقريبـاً نزديـك و       . انتظار پاسـخ داشـت  ، آنها هستند

هـا و   گويي ها وجود نداشته باشد دچار كلي ريزي هماهنگ از فرهنگ در برنامه
، تعقيب اهداف بلندپروازانه خواهيم شد و اين امر با توجه به مقتضيات زمانـه 

هـا   ها و از بين رفتن فرصـت  افزايش هزينه، كاري دوباره، چيزي جز پراكندگي
مديريت فرهنگي جامعه جديـد بـه خصـوص در عصـر     . به وجود نخواهد آورد
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ا به شدت كوچك كرده است اي كه جهان ر اطالعاتي و رسانه، انقالب ارتباطي
، شهرها كه تنوع فرهنگـي بخشـي از مقتضـيات سـاختي آن اسـت      و در كالن

گذاري فرهنگي اين واقعيت مهم را ناديـده بگيـرد و بـدون     تواند در هدف نمي
براسـاس يـك   ، توجه به تنوعات فرهنگي و تفاوت تقاضاهاي مخاطبـان خـود  

دنبـال اشـاعه الگوهـاي     نـه بـه  گيرا نظام آرماني ـ ايدئولوژيك و تعاريف سخت 
ايـن هـدف در چـارچوب    . هاي فرهنگي باشد واحد فكري و رفتاري در عرصه

  .)1(نايافتني است جبرهاي اجتماعي و اقتصادي دنياي جديد ناممكن و دست

هرچنـد  ، رو داشتن برداشتي مشخص از فرهنگ و تعيين حـدود آن  ازاين
، بـر ضـرورت فـوق    عـالوه  .از ضروريات مديريت فرهنگـي اسـت  ، نسبي طور به

. بر چند اصل ضروري ديگـر اسـتوار اسـت   ، اي مديريت فرهنگي در هر جامعه
ريـزي فرهنگـي    برنامـه . ريزي فرهنگـي اسـت   مديريت فرهنگ نيازمند برنامه

انضـمامي و تجربـي   ، پـذير بـودن   هايي نظير انعطـاف  بر داشتن مشخصه عالوه
ودن و غيره بايـد حـد و حـدود    گرايانه ب واقع، مشاركتي و مردمي بودن، بودن

. خـوبي روشـن باشـد    نمايد بـه  دخالت دولت و نقشي كه در آن عرصه ايفا مي
، براساس تجربه ساير كشـورها ، دولت بر عرصه فرهنگ» نظارت«و » حمايت«

ريـزي فرهنگـي    توان براي دولت در زمينـه برنامـه   بهترين نقشي است كه مي
كه در بخش سـوم  گونه  هماندر ايران ريزي فرهنگي  در مورد برنامه. قائل شد

ريـزي نـه تنهـا روشـن و شـفاف       كه اين برنامـه  شدمشخص ، بررسي نموديم
ريزي مطلوب فاصله زيادي داشته و عمـالً بـا    هاي برنامه بلكه با ويژگي ؛نيست
وجـود مراكـز متعـدد    ، ريـزي  هاي جدي چون محوريت دولت در برنامه چالش
  . ها مواجه است ريزي در ساير حوزه ا برنامهريزي و عدم ارتباط آن ب برنامه

ثير عوامـل متعـدد داخلـي و    أريزي فرهنگي در هر كشوري تحت تـ  برنامه
سياسـي و اجتمـاعي   ، اقتصـادي ، سـاختار نظـام فرهنگـي   . خارجي قرار دارد

ثيرگـذار  أريزي فرهنگي ت ترين عاملي است كه بر صورت و محتواي برنامه مهم
ريــزي فرهنگــي از  برنامــه، در سـطحي فراملــي  در كنــار ايــن عامــل و. اسـت 
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شـدن   الملل دارند و همچنين فرايند جهاني جايگاهي كه كشورها در نظام بين
پرداختن به اين عوامل خود نيازمنـد بررسـي جداگانـه و مفصـل     . ثر استأمت

لذا از ميان عوامل مذكور تنهـا بـه    ؛گنجيد است كه در حوصله اين كتاب نمي
به همين سبب ضمن بررسي ابعاد مختلـف جهـاني   . ه شدشدن پرداخت جهاني

ريـزي و سياسـت فرهنگـي كشـورها      ثيرات آن بـر برنامـه  أشدن به بررسي تـ 
شـدن بـا تضـعيف موقعيـت و محوريـت       پرداخته و مشخص نمـوديم جهـاني  

هـاي   طـرح ارزش ، برجسته كردن نقـش عوامـل فراملـي و فروملـي    ، ها دولت
هـا در عرصـه    گ ملي را كه براي دولتچارچوب ملي و فرهن، مشترك و غيره

آينـد بـا چالشـي جـدي      ترين زمينه تاثيرگذار به حساب مـي  ريزي مهم برنامه
جانبـه در ايـن    مواجه نموده و قدرت آنها را در زمينه كنتـرل و نظـارت همـه   

  . دهد عرصه كاهش مي
اصل يا مؤلفه ضـروري ديگـري اسـت    ، »سازماندهي«، ريزي بر برنامه عالوه

حتي اگـر  ، ريزي اصوالً برنامه. در مديريت فرهنگي به آن توجه داشت ديبا كه
بدون سازماندهي درست و منسجم قابليت ، به بهترين شكل تدوين شده باشد

بررسي اجمـالي انجـام شـده در ايـن كتـاب از وضـعيت       . اجرا نخواهد داشت
در اين بخش از مديريت فرهنگي نيز كه سازماندهي فرهنگي كشور نشان داد 

  . ها و اصالحات جدي وجود دارد نياز به بازنگري
صـورت گـذرا و    هرچنـد بـه  ، هاي فرهنگي كشـور  بررسي وضعيت سازمان

  :ندك يجلب متوجه ما را به چند نكته اساسي ، مختصر
هاي مختلف در  دولتي به روش دستگاه دولتي و نيمه 43تاكنون حدود . 1

. انـد  ي بهـره بـرده  حوزه فرهنـگ فعاليـت داشـته و از اعتبـارات دولتـ     
هشـت  ، يك وزارتخانـه ، 1378تا سال كه مالحظه نموديم، گونه  همان

دولتـي مجمـوع    نهـاد و مركـز فرهنگـي دولتـي و نيمـه      34سازمان و 
 23، از ايـن تعـداد  . دادنـد  هاي فرهنگي كشور را تشـكيل مـي   دستگاه

عنـوان   حـال بـه   دولتي بودند و درعـين  دستگاه دولتي و بقيه آنها نيمه
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طـور   بـه گونـه مراكـز    ايـن . شـدند  اكز فرهنگي حكومتي معرفي مـي مر
. مستقيم زير نظر نهاد رهبري يا تشكيالت وابسته به آن نهاد هسـتند 

برخــي از نهادهــاي حــاكميتي دولــت نظيــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
سازمان اوقـاف و امـور خيريـه و سـازمان حـج و زيـارت بـه        ، اسالمي

در نقاطـه مقابـل بـا    . پردازنـد  يز مـي هاي فرهنگي ن فعاليتاز حمايت 
هاي فرهنگي تابع نهاد رهبري مواجه هستيم كه  اي از دستگاه مجموعه

برخي به حاكميت و حمايت با هم ، برخي از آنها نقش حاكميتي دارند
هاي فرهنگي و  گري فعاليت نقش تصديپردازند و برخي نيز بيشتر  مي
  .)2(ويژه ارائه خدمات ديني دارند به

براسـاس اعتبـاراتي كـه از دولـت     ، هاي فرهنگـي  ن تعداد دستگاهاكنو
هـاي فرهنگـي    دسـتگاه . دستگاه رسيده اسـت  35به حدود ، گيرند مي

هاي مادر جـدا شـده و بـه     جديد اصوالً مراكزي هستند كه از دستگاه
حاضـر بـا    ساختار مديريت فرهنگي كشور درحـال . اند استقالل رسيده
ها و افزايش سـه   اه سازماني برخي دستگاهارتقاء جايگ(تغييرات اندك 

هاي گذشته بـه فعاليـت خـود     نسبت به سال) دستگاه فرهنگي جديد
هاي مـذكور شـالوده ايـن سـاختار را تشـكيل       دهد و دستگاه ادامه مي

، آنچه در نگاه اول به ايـن سـاختار مـديريتي مشـهود اسـت     . دهند مي
  . هاي آن است تعدد نهادها و سازمان

هاي فرهنگـي و عـدم تفكيـك     ودن جايگاه سازماني دستگاهمشخص نب. 2
نكته ديگري است كه بايـد در  ) ناظر، مجري، سياستگذار(وظايف آنها 

كـه   گونه همان. هاي فرهنگي به آن توجه نمود بررسي وضعيت دستگاه
هاي فرهنگـي بـه قـدري     قبالً گفته شد حوزه فعاليت برخي از دستگاه

هـاي مـذكور هـدف     دسـتگاه  :ان گفـت تـو  وسيع است كه تقريباً نمـي 
كنند و يا اهـدافي كـه بـراي     مشخصي را در حوزه فرهنگ تعقيب مي

هايشان منظور شده است به قـدري مـبهم    ها در اساسنامه اين دستگاه
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. بنـدي مشـخص جـاي داد    تـوان آنهـا را در يـك دسـته     است كه نمي
د ترين چالشي كه از اين بعـد مـديريت فرهنگـي كشـور را تهديـ      مهم
  . كاري است كاري و موازي كند انجام دوباره مي

هاي ناظر فرهنگي قدرتمند از نكات ديگر در اين خصوص  نبود دستگاه. 3
تنهـا دسـتگاه فرهنگـي نـاظر بـر       شـد كه مالحظـه   طوري همان. است

. عالي انقالب فرهنگي اسـت  شوراي، هاي فرهنگي فعاليت ساير دستگاه
حاضر به قدري وسـيع تعريـف شـده      حوزه فعاليت اين دستگاه درحال

هـاي   است كه موضوعات صرف فرهنگي و نظارت بر عملكـرد دسـتگاه  
اگرچه ايـن  . دهد هاي آن را تشكيل مي فرهنگي تنها بخشي از فعاليت

هـاي   دستگاه در برخي مقاطع به ارزيابي عملكرد تعـدادي از دسـتگاه  
ولـي  و نتـايج خـوبي نيـز بـه دسـت آورده اسـت        هدكرفرهنگي اقدام 

عـالي انقـالب    هاي فرهنگـي از سـوي شـوراي    ارزيابي عملكرد دستگاه
  . عنوان كاري مستمر و ضروري دنبال نشده است فرهنگي به

زدگي نظـام   هاي فرهنگي و سياست قائم به شخص بودن برخي دستگاه. 4
هـاي   مديريت فرهنگي كشور از ديگـر موضـوعات مـرتبط بـا سـازمان     

هـاي فرهنگـي    برخـي دسـتگاه  ، ه ايـران اصوالً در جامع. فرهنگي است
وابسته به شخص بوده و بـا آمـد و شـد آنهـا دچـار تحـوالت بنيـادي        

ها بسـيار متـأثر از عرصـه سياسـت      ضمن اينكه اين دستگاه. شوند مي
  . ندشو ها دچار فراز و نشيب مي بوده و با تغييرات در حكومت

اس بررسـي  براس. است» نظارت«اصل مهم ديگر در امر مديريت فرهنگي 
رسد اين بخش از مديريت فرهنگـي نيـز در كشـورمان     به نظر مي، انجام شده

ترين و تنها دستگاه ناظر بر كـم و كيـف    مهم. شود صورت جدي دنبال نمي به
عـالي انقـالب    حاضـر شـوراي   هاي فرهنگي درحال ها و عملكرد دستگاه فعاليت

كنون تنها بخشـي  اين دستگاه نيز براساس گستره وظايفش تا. فرهنگي است
ده و بيشـتر بـر امـر    كـر هـاي فرهنگـي    از توانش را صرف نظارت بر سـازمان 
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توجـه جـدي نشـان    ، به خصوص در حوزه آموزش عالي، ريزي فرهنگي برنامه
هـاي   هـا و سـازمان   هـاي دسـتگاه   رو ارزيابي مستمر فعاليـت  ازاين. داده است

وضـعيت  ، هـا  دسـتگاه  هـا بـر بودجـه    نتايج ارزيابيو بازتاب فرهنگي و اعمال 
هـاي آنهـا موضـوعي اسـت كـه توجـه جـدي         سازماني و نحوه تداوم فعاليـت 

بـر موضـوع    ضـمن اينكـه عـالوه   . كند عالي انقالب فرهنگي را طلب مي شوراي
موضوع نظارت بر كم و كيف و سمت ، هاي فرهنگي نظارت بر عملكرد دستگاه

شـده    هاي تعيين و سوي تحوالت فرهنگي كشور و رصد آنها براساس شاخص
هـاي مـرتبط    نيز مطرح است كه الزم است از سوي اين شورا و ساير دسـتگاه 

  . طورجدي پيگيري شود به
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   ها نوشت پي
 

هاي اجتماعي  گزارش نوجوانان شهر تهران از كجروي: زاده، سيد حسن، نيمه پنهان سراج. 1
دانشگاه تربيـت معلـم،   هاي آن براي مديريت فرهنگي، پژوهشنامه علوم انساني  و داللت
  .147، ص 1383، بهار و تابستان 41-42شماره 

   .147سوري، حجت اهللا، همان، ص . 2
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