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  چکيده 
، تأکيد مقـام معظـم رهبـري و    )ره(موضوع فرهنگ با توجه به ماهيت انقالب اسالمي، سخنان امام عزيز   

همين دليل در  به . ار است کشور، از حساسيت و جايگاه بااليي برخورد هاي آن در آينده   همچنين ابعاد و مؤلفه   
. مطالعات و تحقيقات گوناگون به فرهنگ، سازمان فرهنگي و اخيراً مهندسي فرهنگـي پرداختـه شـده اسـت            

شايد بتوان ادعا کرد که سازمان و نهادهاي فرهنگي بيشترين تأثير را در رشد و شکوفايي و يا رکود و سـستي       
  .  نيروها و محتواي فرهنگي نيز غافل بودفرهنگ يک جامعه دارند، هرچند که نبايد از نقش

عالي انقالب فرهنگي جهت  اي از گزارش طرح تحقيقاتي مؤلف در دبيرخانه شوراي          مقاله حاضر خالصه  
شناسي  نگرانه به آسيب هاي فرهنگي کشور است که سعي دارد با نگاهي آينده            بررسي وضعيت موجود سازمان   

در حقيقت وضعيت موجود با نگاه بـه کارکردهـا بـازبيني و    . ن بپردازدنحوة ساماندهي آنها فارغ از عملکردشا 
  . تحليل شده است

  
  ها کليدواژه

  سازمان فرهنگي، نهاد فرهنگي، مهندسي فرهنگي، مديريت فرهنگي، ارزيابي سازمان فرهنگي
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  مقدمه
شک انقالب اسالمی انقالبي فرهنگی بود که معمار آن در اولـين مراحـل قيـام خـود               بي

ازگاري نظام فرسوده و فاسد را با اهداف عاليه اسالمي و ايراني که همان مباني انقـالب                  ناس
سپس طي يک فرايند طـوالني مملـو از   . بودند، نشان داد و سعي در مهندسی مجدد آن کرد        

گيـري و   لذا ارزش و جايگاه بحث فرهنگ در شکل. مبارزه و ايثار نظام مقدسي را بنيان نهاد 
شود و تأکيدات متعدد مقام معظم رهبري بـر اهميـت آن    المي مشخص ميپيشبرد جامعه اس 

 کشور که مبتنی بر فرهنـگ    ساله۲۰انداز  ضمن اينکه نيل به اهداف فرهنگی چشم  . افزايد  مي
 ابعـاد اعـم از    های واالی اسالمی و ايراني است، مستلزم تحول و پويـايی در همـه              و ارزش 

  .های زير مجموعة آنهاست در نتيجه دستگاهاقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع و 
 حاضر که مرتبط با مهندسي فرهنگي و ترسيم نقشه فرهنگي کـشور              به همين دليل مقاله   

در ابتـدا  . است، با هدف ترسيم وضعيت موجود نهادهاي فرهنگي کشور تدوين شده اسـت   
هـاي فرهنگـي   الزم است تا نگاهي هرچند گذرا، به مباني و مفهوم مهندسي فرهنگي و نهاد            

  .داشته باشيم
  

  بخش فرهنگ و مديريت فرهنگ 
هاي جامع توسعه و از سوي  ناپذير برنامه مفهوم بخش فرهنگ، از يک سو برآيند اجتناب  

  ها براي مديريت بر  دولت. ديگر معلول گسترش وظايف دولت در قبال شهروندان است
ن آن و حفـظ انـسجام       دار نمـود    جامعه و اعمال کنترل بر تغييـرات اجتمـاعي و جهـت           

تر تجزيه کنند  اجتماعي، ناگزيرند که امور جامعه و زندگي اجتماعي را به واحدهاي کوچک           
لذا به مجموعه سـاختار و  . امور مربوط به آنها را به يک يا چند واحد دولتي بسپارند           و اداره   
  )۷۵: ۱۳۸۶خالقي، . (شود  دولت در زمينه فرهنگ، بخش فرهنگ گفته ميهاي برنامه

البته دولت قادر نيست که تمام عناصر و اجزاء فرهنگ را به واحدهاي عمليـاتي تجزيـه                
هـايي تجزيـه    اينکه دولت چه اجزايي از فرهنگ را جذب و در نهايت به چـه فعاليـت          . کند
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هـاي مـديران ارشـد جامعـه و           گيري  کند به ماهيت دولت، سطح توسعه عمومي، تصميم         مي
  . در دسترس بستگي داردهمچنين سطح فناوري موجود و

ريـزي يـا    هايي است که با هدف برنامـه  مديريت فرهنگي کليه فرايندها، اقدامات و رويه   
هـاي فرهنگـي    سازماندهي، نظارت، هدايت، هماهنگي، تنظـيم، اداره و حمايـت از فعاليـت       

توان بر اسـاس مالحظـات نظـري        ساختار مديريت فرهنگي را معموالً نمي     . گيرند  شکل مي 
ايي و تحرير کرد، چون همـواره تـابعي از سـاختار سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي و              شناس

 هاي اجتماعي هاي حاکم بر نظام ها و ايدئولوژي هاي کلي و عمومي دولت ها و برنامه سياست
توان غافل شد که ساختار مديريت فرهنگـي بـا ميـزان توسـعه و           از اين نکته نيز نمي    . است

  .نگ استپيشرفت عمومي جامعه هماه
 در بسياري از کشورها ممکن است بخش مستقلي به عنوان بخش فرهنگ وجود نداشته           

باشد، و يا در بعضي از کشورهاي بسيار پيشرفته دولت خود را متعهد يا مکلف به هدايت و     
). اياالت متحـده (حمايت از فرهنگ و هنر نداند و کليه امور را به بخش خصوصي واگذارد       

ديريت فرهنگي در جوامع مختلف نه تنها با يکديگر تفاوت دارد، بلکه در        بنابراين ساختار م  
  .هاي مختلف نيز ممکن است ابعاد متفاوتي داشته باشد يک جامعه و در زمان

  
  سازمان فرهنگي

. انـد   متأسفانه متخصصان کمتر به تعريف و تبيين ابعاد يـک سـازمان فرهنگـي پرداختـه               
شود که سازمان فرهنگي      ي فرهنگي چنين برداشت مي    ها  براساس تعاريف موجود از فعاليت    

هاي فرهنگي انتخـاب   سازماني است که مأموريت و يا وظايف اصلي خود را از ميان فعاليت  
توان سـازمان فرهنگـي را سـازماني      بندي کلي مي    لذا در يک تقسيم   ) ۸۱: همان. (کرده است 

  :هاي زير اشتغال دارد دانست که به فعاليت
   کتاب چاپ و نشر .۱
   چاپ و نشر نشريات ادواري .۲
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 ها المعارف ةهاي عمومي، مراکز اسناد و مدارک و داير  کتابخانه .۳

  سينما، عکاسي، تئاتر و هنرهاي نمايشي .۴

  موسيقي .۵

  هنرهاي تجسمي .۶

   هنرهاي سنتي و صنايع دستي .۷
 هاي تبليغ ديني  فعاليت .۸

  ورزش و تربيت بدني .۹

 ي جمعي سمعي و بصريها  رسانه .۱۰

  ميراث فرهنگي .۱۱

  گردشگري  .۱۲

 هاي تفريحي مرتبط با طبيعت  فعاليت .۱۳

دار نمـودن   دولت براي مديريت و اعمال کنترل بر اين بخـش، حفـظ انـسجام و جهـت         
هاي فرهنگي، ناگزير است که اداره امور فرهنگي را به يک يا چنـد سـازمان دولتـي                    فعاليت
هاي فعال در حوزه فرهنگ ذکر دو نکته ضـروري بـه     جموعه سازمان در خصوص م  . بسپارد

  :رسد نظر مي
 . کنند هاي فرهنگي، در سطوح مديريت متفاوت فعاليت مي سازمان) الف

 در واقع، با توجه به جايگاه فرهنگ، انقالب. هاي فرهنگي لزوماً دولتي نيستند  سازمان )ب
  .اند دولتي وغيردولتي فرهنگي شکل گرفته ههاي متنوع نيم ها در جامعه، سازمان و ارزش

  
  مهندسی فرهنگی 

. ترين عنصر و جزء يک سـازمان و يـک جامعـه فرهنـگ اسـت      شايد بتوان گفت اصلی 
پـذير   گونه که حيات و رشد موجودات در محيط زيست طبيعی و مشترک آنهـا امکـان    همان

 توانند به حيات و رشد ادامه ها و جوامع نيز در محيط زيست فرهنگی مي است، افراد، سازمان
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  ) ۵۳: ۱۳۸۴ناظمي، . (دهند
 Kعبارت ديگـر ه ب . كند  معنا پيدا نمي و جامعه  بدون حيات در بستر فرهنگ    نيز  مديريت  

 براي يك نظريه مديريتي را زنده و پويا دانست، مگر اينكه در قالب فرهنگ و       يك  توان   نمي
،  ماهي نظير رابطه   و جامعه   مديريت ،گ بين فرهن  هرابط. جامعه و محيط مشخص تبيين شود     

ه و در كه در بستر آب شنا كـ استهنگامي حركت ماهي زيبا و معنادار      . ت و اكسيژن اس   آب
بـراي   تقـال    وگرنه حركت آن در بيرون از آب صرفاً        Kاز اكسيژن موجود در آب تنفس كند      

 يت نيـز بـدون    مـدير  نظريات   .بوده و اكسيژن هوا نيز دواي مرگش نخواهد بود        زنده ماندن   
 حروف و عباراتي كلـي    و صرفاً ندارد   معني خاصي     و جامعه  اجرا و استقرار در يك فرهنگ     

 وجود يك نظريـه مـديريتي در يـك          لذاسقم آنها قابل ارزيابي نيست،       هستند كه صحت و   
.  را نمايـان سـازد  آنهاي  ها و ارزش ييتواند زيبا ميجامعه  اي  ضفرهنگ خاص و اجرا در ف     

  دررغم وجود مـشتركات  علي خاص،  و محيطهاي مديريت در يك فرهنگ  افتهبسياري از ي  
 عدم توجه به اين نكته به ظاهر روشـن مبنـاي            .هايي دارند   تفاوت اي ديگر    و جامعه  فرهنگ

هـا و   مشکالت اجرايي بسياري از مباحث و نظرياتي است كه امروزه در قالـب انـواع مـدل          
  )۱۳۸۶ي، گودرز. (شود هاي مديريتي مطرح مي روش

در حرکت  جوامع  .  مهم ديگر در بحث فرهنگ بحران فرهنگي و مديريت آن است            نکته
صـيانت از   . ها و معضالت هستند     ، گرفتاري مسائلتعميق   و   نشد   تر   پيچيده مستمر در مسير  

هـا خاصـه    اما ويژگي اين بحـران .  فرهنگي وظيفه اساسي دولت است     جامعه در برابر بحران   
. افزايد ودن و تأثيرات بلندمدت ناشي از آنها بر حساسيت و دشواري کار مي ب نامرئيگي،خزند

ها به تنهايي توان صيانت از فرهنگ را نداشته و نيازمند مشارکت عمـومي            که دولت   طوري  به
  .هستند

هـا،    شكستن هنجارها، تخريـب ارزش  اي كه باعث     واقعه  رخداد و  هردر عرصه فرهنگ    
 منافع مـادي و معنـوي   ه مخاطره افتادن مباني اعتقادي و بالتبعب اعي وم انضباط اجت از خروج

 مواجهه با چنين رخدادي نيازمند برخورداري) همان. ( فرهنگي استحرانجامعه شود، يك ب
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نقش و اهميت مهندسي فرهنگي به مثابه يکي از . از يک مدل مديريت بحران فرهنگي است   
. بديل و البتـه ضـروري اسـت         هاي فرهنگي بي   هاي کارکردي و مهم در مقابله با بحران         مدل

است که رويکرد درست در مهندسـی و   البته همواره يک سؤال اساسي وجود دارد و آن اين    
  شود؟ مديريت فرهنگی چيست و آيا اصوالً فرهنگ مهندسي مي

خواهيم با نگاه افراطـی بـه مقولـه         ما نمی «: فرمودندمقام معظم رهبری در اين خصوص       
کنيم، بايستی نگاه معقول اسالمی را مالک قرار داد و نوع برخورد بـا آن را بـر               فرهنگ نگاه   

برخورد افراطی  . دهد، تنظيم کرد    طبق ضوابطی که معارف و الگوهای اسالمی به ما نشان می          
طرف که ما مقوله فرهنـگ را مقولـة غيرقابـل اداره و         يکی از اين    . پذير است   از دوسو امکان  

اي رها و خودرو که نبايد سر بـه سـرش گذاشـت و وارد آن            مقوله. يمغيرقابل مديريت بدان  
نظـارتی در امـر    اعتنايی و بی ای طرفدار رها کردن و بی    متأسفانه اين تفکر هست و عده     . شد

در مقابـل آن تفکـر افراطـی        . اين تفکر، تفکر درستی نيست و افراطی است       . فرهنگ هستند 
ايـن تفکـر   . آميز بسيار دقيق است ظارت کنترلگيری خشن و ن ديگری وجود دارد که سخت 
  )۲۱/۱۰/۱۳۸۲ ،مقام معظم رهبري(» .هم به همان اندازه غلط است

با توجه به اين جمالت مشخص است که مهندسي فرهنگي در بستري خاص معنا دارد               
 و گسيخته و آن راهبري و مديريت فرهنگ جامعه به دور از سختگيري آمرانه و يا تسامح لجام

  .  توأم با صبر و حوصله است ونگرانه  آينده، هدايتي مدبرانهبلکه
 اي بايستي براساس اهدافش مسير حرکت خود به سوي آينده را ترسيم، اصوالً هر جامعه

و البته در اين مهندسي با توجه به شرايط آن جامعه يکـي از ارکـان      . مهندسي و راهبري کند   
 اجـزا   ارجحيت يافته و اساس سـاماندهي بقيـه   سياست، اقتصاد، فرهنگ و يا علم و فناوري         

  . شود مي
  

  تحليل وضعيت سازمانها و نهادهاي فرهنگي کشور
بدون ترديد براي مهندسي و راهبري فرهنگ کشور يکي از فرايندهاي اساسي بررسي و           
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زيرا با تحليل درست وضـع  . ها و نهادهاي فرهنگي کشور است تحليل وضع موجود سازمان 
توان شکاف بين آن و وضع مطلوب را ارزيابي کرد تا براي رسـيدن بـه           مي موجود است که  

به همين دليل در راستاي ترسيم وضعيت موجـود طرحـي           . نقطة آرماني نقشة راه تهيه نمود     
  .  شوراي عالي انقالب فرهنگي کشور تعريف و اجرا شد مطالعاتي در دبيرخانه

هاي اصلي آن با توجه بـه مطالعـات و    هدر اين طرح ابتدا مباني مهندسي فرهنگي و مؤلف       
و سپس مراحل مختلف وضـع موجـود طبـق          . بندي شد   آوري و طبقه    تحقيقات پيشين جمع  

  . ترسيم شد۱الگوي شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الگوي عملياتي تحقيق. ۱شکل 

 شروع

 پايان

آوري مباني  جمع

 مهندسي فرهنگي 

هاي  شناسايي سازمان

 فرهنگي کشور 

آوري اطالعات  جمع

 ها  سازمان

طراحي و تکميل 

 بانک اطالعاتي 

ترسيم درخت 

 ارتباطات 

تحليل اطالعات 

 موجود بانک 

صالحات و انجام ا

 تغييرات 

تحليل اوليه وضع 

 موجود 
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ايـن  نخـست   ها و نهادهاي فرهنگي کشور در گام          براي تحليل وضعيت موجود سازمان    
ها و نهادهاي متولي،    اين فعاليت با کمک بسياري از سازمان      .  شناسايي شدند  موارد احصاء و  
 يـک     بـراي تهيـه    ،عالي انقالب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي            خاصه شوراي 

الزم به ذکر است . ها و نهادهاي فرهنگي کشور همراه بود          فهرست اوليه از مجموعه سازمان    
 نهاد فرهنگي تعاريف موجود در قوانين برنامـه و مطالعـات    که منظور گروه مطالعاتي از واژه 

 . عالي انقالب فرهنگي بوده است در دسترس گروه در شوراي

بنـدي   هاي بخش فرهنگ کشور از ابعاد ذيل مـورد طبقـه            البته در مطالعات ديگر دستگاه    
  )۹۳: ۱۳۸۶خالقي، : (اند قرار گرفته

 ـ سطوح مديريت فرهنگي

 ـ تخصيص بودجه 

 هاي فرهنگي کشور  وزهـ ح

 قانون برنامـه سـوم توسـعه، سـطوح     ۲و۱به لحاظ سطوح مديريت فرهنگي، برپايه مواد  
  :هاي دولتي به دو دسته کلي قابل تقسيم هستند که عبارتند از  مديريت سازمان

ريـزي کـالن، هـدايت و     هـاي سياسـتگذاري برنامـه    شامل فعاليـت : امور راهبردي ) الف
 نظارت

هاي اسـتاني و   مسئوليت انجام امور اجرايي به عهده واحدها و سازمان      : ايي امور اجر   )ب
  .است) اي و محلي منطقه(شهرستاني 
هاي فرهنگي کشور را نيز بـه دو سـطح کلـي     توان بر اين اساس مديريت سازمان    لذا مي 

البتـه، تفکيـک   . مديريت امور راهبري و مديريت امور اجرايي بخش فرهنگـي تقـسيم کـرد        
زيرا تعدادي از دسـتگاهاي     . ها بر اساس امور راهبري و اجرايي قدري مشکل است           سازمان

هـاي   اند و از طرف ديگر، تعدادي از سازمان   هاي اجرايي شده    راهبر به داليلي درگير فعاليت    
  .کنند اجرايي اقدام به سياستگذاري مي

 را در اما از منظر تخصيص بودجه اگر يک دستگاه اجرايي قسمت اعظـم بودجـه خـود            
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قالب يک يا چند فصل از فصول چهارگانه فرهنگ و هنـر، اطالعـات و ارتباطـات جمعـي،      
تـوان   هاي ذيل اين فصول دريافت کند، مـي  جهانگردي، تربيت بدني و امور جوانان و برنامه 
البته الزم است به اين نکته اشاره شـود کـه   . دستگاه اجرايي مذکور را دستگاه فرهنگي ناميد      

 که اعتبارات ها و مؤسساتي نيستند هاي فرهنگي کشور منحصر به سازمان سازمانمؤسسات و 
تعـدادي از سـاختارهاي مـديريت       . کننـد   خود را در قالب اين فصول چهارگانه دريافت مي        

  .شوند فرهنگي از اعتبارات فصول چهارگانه و بلکه از بودجه عمومي دولت تغذيه نمي
هـاي   رهنگي کشور بـا توجـه بـه سـاختار سـازمان       هاي ف   و اما در نهايت به لحاظ حوزه      

 ها هاي خاصي جهت سازمان توان حوزه فرهنگي، نحوه تشکيل، نظارت و تأمين بودجه آنها مي
  :و مراکز فرهنگي در قالب شش حوزه ارائه داد که عبارتند از 

 حوزه رهبري

 حوزه رياست جمهوري

 حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمي

 اهحوزه آموزش پيش از دانشگ

 حوزه آموزش عالي

 نهادهاي نيمه دولتي

هـاي فرهنگـي اسـتخراج و در     بندي سازمان اما در اين تحقيق مباني ديگري براي تقسيم      
  : شوند هاي ذيل تقسيم مي ها به گروه سازمان. طوفان ذهني با حضور کارشناسان نهايي شد

  )به معناي غير اجرايي(  سياستگذار  .۱
   آموزشي .۲
   پژوهشي .۳
  تبليغي .۴

هاي چهارگانه،  بندي آنها در گروه پس از شناسايي اوليه نهادهاي فرهنگي کشور و تقسيم       
خصوص خود   به ،آوري اطالعات مربوط به نهادهاي فرهنگي از منابع مختلف          نوبت به جمع  



  ، سال دهم، دوره سومنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۱۲۸

 

 پس از اين مرحله.  سازمان و نهاد فرهنگي شناسايي شدند۴۲۲در اين مرحله . ها شد سازمان
وابط حاکم بر نهادهاي فرهنگي بر اساس الگوي تعريف شده در قالب موارد ذيـل           نقش و ر  
  : تعيين شد

   سياستگذار .۱
  ريز و ناظر  برنامه .۲
   پشتيبان تخصصي  .۳
   پشتيبان عمومي .۴

  براي مؤسسات و نهادهاي۱صورت جدول   به۴*۳و با توجه به اين مطالب يک ماتريس 
الزم به ذکر است ايـن مـاتريس    . دست آمد   هاي عملياتي به  فرهنگي اجرايي و داراي کارکرد    

  . هاي سياستگذار موضوعيت نداشت براي سازمان
  

  هاي فرهنگي ماتريس عملياتي سازمان. ۱جدول 
  

  تبليغي  پژوهشي  آموزشي  زمينه فعاليت/  نقش  

       سياستگذار
       برنامه ريز و ناظر
       پشتيبان عمومی
       پشتيبان تخصصی

  

البته بعضاً يک نهاد در چند خانـه  . ين جدول در هر خانه نهاد مورد نظر قرار گرفت         در ا 
عنوان نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هم نقـش سياسـتگذاري، هـم     به. استقرار يافت 

 . ريزي و هم پشتيباني عمومي و تخصصي را براي نهادهاي گوناگون برعهده داشت برنامه

 و بانک اطالعاتي جهت ترسيم روابط ميان نهادهاي فرهنگي          افزار  گام بعدي طراحي نرم   
بـراي  . ترين کار در اين مرحله تدوين ارتباطات ميان نهادهاي فرهنگي بود         شايد سخت . بود

  :هاي ذيل صورت گرفت تعيين نوع ارتباط فعاليت
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 که  شرح وظايف، اهداف و اساسنامه نهادهاي فرهنگي به دقت مطالعه شد و در مواردي .۱
 گيري از لفظ سياستگذاري و يا واژگان مديريتي نظير آن مانند راهبري استفاده شده بود، نتيجه

مثالً اگر بـه شـرح وظـايف    . هايي نقش سياستگذاري دارد   شد که اين نهاد براي چه سازمان      
 آن آمـده اسـت کـه ايـن     ۲۹بينيم که در بنـد   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دقت شود مي   

 هاي كلي فرهنگي، هنري، سينمايي كشور و ارائه آنهـا بـه   تنظيم سياست  يفهخانه وظ وزارت

  قانون اساسي جمهوري اسـالمي ۷۴مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب با رعايت اصل 

خانه وظيفه سياستگذاري براي بنيـاد        لذا استنباط گرديد که اين وزارت     .  را برعهده دارد   ايران
 . اسالمي را برعهده داردسينمايي فارابي و خبرگزاري جمهوري

از (که يک نهاد فرهنگي مانند الف به نهادي ديگر مانند ب وابـسته اسـت          در مواردي   .۲
در بانک اطالعاتي نهاد ب براي الـف سياسـتگذار و پيـشتيبان             ) نظر حقوقي و يا تشکيالتي    

  . تخصصي لحاظ شد

  حمايت و يا مساعدت اگر در شرح وظايف، اهداف و اساسنامه نهادهاي فرهنگي لفظ .۳
 از يک نهاد فرهنگي لحاظ شده بود، در بخش پشتيباني عمومي و به فراخور موضوع پشتيباني

 . تخصصي منظور شد

هاي مورد توجه در      هاي تکراري و ساير جنبه      ها، نقش   مرحله بعدي استخراج همپوشاني   
زار تکميـل شـد و   اف بدين منظور دستورالعملي طراحي و بر اساس آن نرم        . وضع موجود بود  

ايـن کـار از طريـق    . گيـري شـد   براي اطمينان کار از نظرات خبرگان و کارشناسان نيز بهـره       
  . براي هر نهاد فرهنگي صورت گرفت۲تکميل فرمي مانند جدول 



  ، سال دهم، دوره سومنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۱۳۰

 

   فرم اطالعات نهادهاي فرهنگي .۲جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تي نهادهاي فرهنگـي  به منظور ساماندهي اطالعات نهادهاي فرهنگي کشور بانک اطالعا   
 Access و بانـک اطالعـاتي   Javaنويـسي   اين بانک با اسـتفاده از زبـان برنامـه        . طراحي شد 

  :سازي شد و شامل سه منوي اصلي است که عبارتند از طراحي و پياده
  مشخصات نهادهاي فرهنگي  .۱
  تعامالت نهادهاي فرهنگي  .۲
  راهنما  .۳

 مشخـصات نهادهـاي فرهنگـي، بـر روي بخـش        اندازي بانک، از منـوي      اگر پس از راه   
 ۱مشاهده بانک اطالعاتي کليک شود، جهت ورود و ويرايش اطالعات فرمي مانند تـصوير              

  . شود ظاهر مي

  :نام نهاد فرهنگي
   

  سياستگذاري
  توسط  براي
    

  ريزي و نظارت برنامه
  توسط  براي

    
  پشتيباني تخصصي

  توسط  براي
    

  پشتيباني عمومي
  توسط  براي

    
  
  

      امضاء :                                       کننده  نام و نام خانوادگي تکميل
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  فرم اطالعات نهادهاي فرهنگي کشور. ۱تصوير 
  

پس از اينکه اطالعات مربوط به نهادهاي فرهنگي و نحوه تعامـل آنهـا بـا يکـديگر بـر                
فرم تکميل شد، جهت مشاهده نحوه روابط باالدستي بين آنها از منوي تعـامالت      اساس اين   

 ۲نهادهاي فرهنگي و با يک کليک نمودار درختي باالدستي نهادهاي فرهنگي، مانند تـصوير   
  .شود ظاهر مي

  

  
  
  
  

  منوي مشخصات و تعامالت. ۲تصوير 



  ، سال دهم، دوره سومنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۱۳۲

 

ا نهادهاي فرهنگي مرتبط ه توان با کليک کردن روي هر يک از پوشه       طبق اين نمودار مي   
براي مثال با کليک روي پوشه نهادهاي سياستگذار فهرست آن بـه صـورت   . را مشاهده کرد 

  .شود  مشاهده مي۳تصوير 
  

  
  

  نهادهاي فرهنگي سياستگذار. ۳تصوير 
  

. تر ديگري نيز وجود دارد وجود پوشه در ابتداي هر نام بدين معني است که سطح پايين        
عنوان  به . شود  ارتباط اين نهادهاي فرهنگي با ساير نهادها مشخص مي   در سطح بعدي نحوه   

عالي انقالب فرهنگي، فهرست نهادهاي فرهنگـي کـه ايـن      مثال با کليک کردن روي شوراي     
  . شود  نشان داده مي۴کند، طبق تصوير  شورا براي آنها سياستگذاري مي
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  .کند نقالب فرهنگي براي آنها سياستگذاري ميعالي ا نهادهايي که شوراي. ۴تصوير 

  

ريزي و نظـارت و   همچنين در اين بانک فهرست نهادهايي که اين شورا براي آنها برنامه        
  . کند، نيز قابل مشاهده است يا از آنها پشتيباني تخصصي و عمومي مي

  

  تحليل وضع موجود 
که ارائه تحليلي جامع و قـاطع  قبل از بيان نتايج حاصله در اين تحقيق بايد اشاره داشت       

زيـرا در  . مستلزم زمان بيشتر، مشارکت فعاالنه نهادها و دقت در تکميل بانک اطالعاتي بـود  
  : هاي ذيل وجود دارد حال حاضر مشکالت و محدوديت



  ، سال دهم، دوره سومنامه پژوهش فرهنگي  ■  ۱۳۴

 

 براي بسياري از نهادهاي فرهنگي مستندات قابل اتکاء و اعتمادي وجـود نداشـت و                 .۱
 .يافت نشد

اطالعات مربوط به شرح وظـايف و اساسـنامه نهادهـاي فرهنگـي     از موارد  در برخي    .۲
نقـش و  تبيـين  استنباط از مستندات در خصوص  موضوع، کار   اين  بود و   و يا قديمي   ناقص

 .کرد مي دشوار  راروابط نهادهاي فرهنگي

ي ريـز  قش نهادهاي فرهنگي و روابط بين آنها را به لحاظ سياستگذاري، برنامه  تعيين ن   .۳
کار آسـاني  ) چه نهادي و براي چه نهادي     از سوي   ( و نظارت، پشتيباني تخصصي و عمومي     

مـثالً بـر اسـاس    . زيرا تحليل بر اساس مستندات با تحليل بر اساس اجرا متفاوت بـود   . نبود
 شـرح   ۹بنـد   (مستندات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئوليت اداره امور حـج را دارد              

خانه در اجراي امور حج نقش مهم و اساسي   در واقعيت اين وزارت   که  در حالي ) وظايف آن 
 . ندارد

مـثالً  . انـد   در تدوين شرح وظايف نهادهاي فرهنگي، واژگان به درستي انتخاب نشده          .۴
در شرح وظـايف خـود از واژه        ) از لحاظ سازماني  (يک نهاد فرهنگي کامالً عملياتي و خرد        

حاليکه شأن يک سازمان صـف قاعـدتاً سياسـتگذاري          در  . سياستگذاري استفاده کرده است   
  .شود نظير اين ابهامات متعدد ديده مي. نيست

 نهاد فرهنگي کشور شناسايي شدند که جهت بررسـي بهتـر از   ۴۵۵در اين مطالعه تعداد    
هـا و   بدين شکل که نهادهاي مشابه ماننـد مـساجد، کتابخانـه        . بندي استفاده شد    روش گروه 

  )۱۳۸۷گودرزي، . (ر يک طبقه و گروه قرار گرفتندهاي بسيج د پايگاه
منظور از نهاد فرهنگـي مـستقل،   .  مستقل و وابسته تقسيم شدند سپس نهادها به دو دسته 

البتـه در ايـن   . نهادي است که از لحاظ تشکيالتي به نهادهاي فرهنگي ديگر وابستگي ندارد           
اي ماننـد وزارت   تـوان وزارتخانـه   ا ميعنوان مثال آي به. اي نيز وجود دارد     بندي مناقشه   تقسيم

که اين مجموعـه تحـت نظـارت و           فرهنگ و ارشاد اسالمي را واقعاً مستقل دانست درحالي        
گونه ترديدها، در اين تحقيق چنـين مـواردي را مـستقل       مرتبط با دولت است؟ با وجود اين      
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  . فرض کرديم
  : شود  مطرح ميبا وجود اين نکات در تحليل وضع موجود، اطالعات کمي ذيل

 .کنند سياستگذاری می) درصد۸۲/۶(  ساختار ۳۱  تعداد. ۱

  .کنند ريزی می برنامه) درصد۲۶/۲۰( ساختار ۹۲ تعداد  .۲
  .کنند پشتيبانی عمومی می) درصد۶۱/۹۳( ساختار ۴۲۵ تعداد . ۳
  .کنند پشتيبانی تخصصی می) درصد۰۳/۹۶( ساختار ۴۳۶ تعداد . ۴
  .کنند ريزی می سياستگذاری و برنامه) درصد۳۸/۶( ساختار ۲۹ تعداد . ۵
ريـزی، پـشتيبانی عمـومی و         سياسـتگذاری، برنامـه   ) درصـد ۵۲/۳( ساختار   ۱۶  تعداد  . ۶

  .کنند پشتيبانی تخصصی می
 .در زمينه آموزشی فعاليت دارند) درصد۱۶/۶( ساختار ۲۸تعداد . ۷

  .ت دارنددر زمينه پژوهشی فعالي) درصد۰۷/۷۹( ساختار ۳۵۹  تعداد . ۸
  .در زمينه تبليغی فعاليت دارند) درصد۵۳/۲۷( ساختار ۱۲۵ تعداد . ۹

  .در زمينه آموزشی و پژوهشی فعاليت دارند) درصد۵۲/۳( ساختار ۱۶تعداد . ۱۰
  .در زمينه تبليغی و پژوهشی فعاليت دارند) درصد۸۷/۱۳( ساختار ۶۳ تعداد . ۱۱
  .وزشی و تبليغی فعاليت دارنددر زمينه آم) درصد۷۶/۱( ساختار ۸ تعداد . ۱۲
  .در زمينه آموزشی، پژوهشی و تبليغی فعاليت دارند)  درصد۴۳/۰( ساختار ۲  تعداد . ۱۳
  .شان مشخص نيست زمينه فعاليت) درصد۱۶/۶( ساختار ۲۸تعداد . ۱۴
 :اند که پشتيبان تخصصی شناسايی شده) درصد۰۳/۹۶( ساختار ۴۳۶تعداد در مجموع . ۱۵

  .کنند ار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی پشتيبانی تخصصی می ساخت۲۸تعداد  •
  .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای پژوهشی پشتيبانی تخصصی می۳۵۶تعداد  •
 ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی و پژوهشی پشتيبانی تخصصی۱۶تعداد  •
 .کنند می

 .کنند رهای تبليغی پشتيبانی تخصصی میساختار از اين جمع، برای ساختا۱۱۱تعداد  •
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  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی و پژوهشی پشتيبانی تخصصی۶۳تعداد  •
  .کنند می

 ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی و تبليغی پشتيبانی تخصـصی          ۸تعداد   •
  .کنند می

شی و تبليغی پـشتيبانی    ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی، پژوه        ۲تعداد   •
  .کنند تخصصی می

 : اند که  پشتيبان عمومی شناسايی شده) درصد۶۱/۹۳( ساختار۴۲۵در مجموع . ۱۶

  .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی پشتيبانی عمومی می۲۴تعداد  •
  .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای پژوهشی پشتيبانی عمومی می۳۴۴تعداد  •
  .کنند ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی پشتيبانی عمومی می۱۱۹تعداد  •
ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی و پژوهشی پشتيبانی عمومی           ۱۲تعداد   •
  .کنند می

 ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی و پژوهشی پشتيبانی عمـومی             ۶۱تعداد   •
  .کنند می

 اين جمع، برای ساختارهای آموزشی و تبليغـی پـشتيبانی عمـومی            ساختار از  ۶تعداد   •
  .کنند می

 : اند که  ريز شناسايی شده برنامه) درصد۲۸/۲۰( ساختار۹۲ در مجموع  .۱۷

  .کنند ريزی می  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی برنامه۱۱تعداد  •
  .کنند ريزی می نامه ساختار از اين جمع، برای ساختارهای پژوهشی بر۴۷تعداد  •
  .کنند ريزی می  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی برنامه۳۷تعداد  •
ريـزی     ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشـی و پژوهـشی برنامـه             ۱۰تعداد   •
  .کنند می

 .کنند ريزی می  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی و پژوهشی برنامه۱۱تعداد  •
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  .کنند ريزی می  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی و تبليغی برنامه۲ تعداد •
 ريزی  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی، پژوهشی و تبليغی برنامه۲تعداد  •
  .کنند می

 : اند که  سياستگذار شناسايی شده) درصد۸/۶( ساختار ۳۱ در مجموع  .۱۸

  .کنند ای ساختارهای آموزشی سياستگذاری می ساختار از اين جمع، بر۷تعداد  •
  .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای پژوهشی سياستگذاری می۱۷تعداد  •
  .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی سياستگذاری می۸تعداد  •
 ساختار از اين جمع، برای سـاختارهای آموزشـی و پژوهـشی سياسـتگذاری           ۷تعداد   •
  .کنند می

  .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای تبليغی و پژوهشی سياستگذاری می۳تعداد  •
 .کنند  ساختار از اين جمع، برای ساختارهای آموزشی و تبليغی سياستگذاری می۱تعداد  •
  

  گيري نتيجه
 در ايـن مقالـه      ،گيري کـالن     در يک نتيجه   ،عالوه بر نتايج کمي ارائه شده در اين تحقيق        

  : به نکات ذيل اشاره داشتبايستي 
 مهندسي فرهنگي يک موضوع مهم، راهبردي و مبتني بر ماهيت انقالب اسالمي است       .۱

  . نگرانه فرهنگ کشور است که هدف اصلي آن راهبري منطقي، فهيم و آينده
شـود کـه نقـش       ها و نهادهاي فرهنگي يافت مـي         در حال حاضر تعدادي از مجموعه       .۲

 ريزي، پشتيباني عمومي و تخصصي براي امور فرهنگي را بر عهده دارند سياستگذاري، برنامه
  . بدون آنکه اين وظيفه در قبال سازمان مشخصي باشد

ريـز    در برخي از موارد براي يک مسئله فرهنگي دو مجراي سياستگذاري و يا برنامـه             .۳
ها و وزارت علوم  شگاهمثالً ستاد اقامه نماز، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دان        . لحاظ شده است  

و تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري در مسئله نماز و گسترش روحيه معنويـت در            
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  .ها را بر عهده دارند دانشگاه
  .شود هايي مشاهده مي  بين عملکرد و کارکرد نهادهاي فرهنگي تفاوت .۴
  . در بسياري از موارد وابستگي بين نهادها کامالً تعريف شده نيست .۵

روز  هاي مربوط به نهادهاي فرهنگي اعم از کارکردي و عملکردي بـه      اطالعات و داده    .۶
  . نيست يا در مواردي اصالً موجود نيست
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  منابع و مآخذ
  

، پايـان نامـه کارشناسـي    »طراحي مدل ارزيابي سـازمانهاي فرهنگـي  «،  )۱۳۸۶(ـ خالقي، مهدي،    
  ).معليه السال(ارشد دانشگاه امام صادق

، طـرح  »تـأملي در مفهـوم و مبـانی مهندسـی فرهنگـی کـشور          «،  )۱۳۸۷(ـ گودرزي، غالمرضا،    
  .عالي انقالب فرهنگي تحقيقاتي در شوراي

،  »نگری مديريت بحران با تأکيد بر بحران فرهنگی طراحی مدل آينده  « ،  )۱۳۸۴. (ــــــــــــ  ـ  
  .کمال مديريت

مهندسـی فرهنـگ، مهندسـی فرهنگـی و مـديريت      «، )۱۳۸۵شهريور (ـ ناظمی اردکانی، مهدی،    
  .عالی انقالب فرهنگی ، شورای»کشور


