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مقدمه

اسـت كـه در آن اركـان گونـاگونى ايفـای  ترين سطوح مـديريتى اداره كشور يكى از پيچيده
مند اداره امـور  دغدغه» مديريت دولتى«آنچه در عرصه علم مديريت با عنوان . نمايند نقش مى

عمومى جامعه است، متعهد به توجه حداكثری به همـه اركـان جامعـه بشـری در ايـن دغدغـه 
از نقشى  -سياسى دارند های  گيری نظام به سبب نقشى كه در شكل  - مردم در اين ميان. است

اداره فرهنگ جوامع نيز از اين . اند ای قرارگرفته ويژه برخوردار بوده و مورد مطالعات گسترده
مهم مستثنا نبوده و تعريـف جايگـاه مـردم در ايـن حـوزه از زوايـای مختلفـى چـون مخاطـب 

پـى واكـاوی در اين مقالـه در . بررسى است  قابل... بخش به فرهنگ و فرهنگ، مجری و تعين
هستيم تـا  policy paper)(نامه  دهى چارچوب كلى آن در قالب يك سياست اين نقش و شكل

.به تبيين نقش و جايگاه مردم در اداره فرهنگى كشور و چگونگى احراز اين جايگاه بپردازد
مـديران و سياسـتمداران بـا اتخـاذ . امروزه، اهميت بخش فرهنگ بر كسى پوشـيده نيسـت

اند تا نوعى توازن فرهنگى در جامعه ايجاد نمايند و به الگـويى  گون در تالش هتصميمات گون
از ديرباز توجه حكمرانان . مناسب برای اداره اين بخش و توزيع بهينه مديريت آن دست يابند

پـذيری    ها، از پنـدار امكان ای از ديـدگاه گيری گسـتره به كنترل فرهنگ اجتمـاعى، بـه شـكل
( ناپـذيری آن انجاميـده اسـت رهنگى تا نگرانـى از كنترلكنترل كامل عرصه فKCـ�و �ـ�ر�'ت،  �

يافتن آن در ميان مـردم آن  تحقق فرهنگ يك جامعه در بستر عموميتهمچنين همواره ). ١٣٨١
گـوييم امـری بـدل بـه فرهنـگ شـده اسـت، در  كـه مى هنگامىرو،  اين از. شود جامعه معنا مى

يـافتن  اين عموميت .)١٣٧٣ذو���، ( ميان مردم عموميت يافته استحقيقت، به اين معناست كه در 
ريزی  برنامـه«آنچـه بـا نـام . آورند درگرو شرايطى است كه عمده آنها را خود مردم فراهم مى

چـه در طراحـى و  -ثمر خواهد بود كـه مـردم  شود، زمانى مؤثر و مثمر از آن ياد مى» فرهنگى
اصالح فرهنگـى در . نقشى جدی ايفا كنند -ن اجرای آن های آن و چه در جريا تدوين برنامه

مـردم در ايـن دادن  ها بايد برای مشاركت دولترو  اين جامعه درگرو مشاركت مردم است؛ از
  .ريزی نمايند مهم به شكلى جدی برنامه

ريزی فرهنگـى،  مـديريت فرهنگـى، برنامـه: پيشينه موضـوع مقالـه در ذيـل عنـاوينى چـون
ذكـر  شايان. بررسى است دست قابل  هايى ازاين  يت و مردم و سرفصلسازی، حاكم خصوصى

هـای متعـددی صـورت پذيرفتـه كـه در قالـب كتـاب،  است در ذيل اين موضـوعات پژوهش
دادن  ادعای اين نوشـتار ايـن اسـت كـه در كنـار هـم قـرار .نامه و مقاله در دسترس است پايان 

نامه  يت دولتى و وصول به يـك سياسـتسازی فرهنگ از نگاه مدير سازی و مردمى خصوصى
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.های اين مقاله است در اين خصوص از نوآوری
طور مشخص آنچه اين مقاله در پى آن است تبيين جايگـاه مطلـوب مـردم در نظـام اداره  به

فرهنگى كشور است كه بر اساس تحليل وضعيت موجـود فرهنـگ كشـور و الزامـاتى كـه در 
حال و  چـرا تابـه«پرسـش اساسـى آن اسـت كـه . شـده اسـتاين مسير بايد رعايت شود، ارائه 

گذاران اصلى انقالب اسالمى، نقشـى جـدی  رغم جنس مردمى فرهنگ و خواست سياست به
اگر بخواهيم به اين مهم جامه عمـل بپوشـانيم، » «برای مردم در اين عرصه تعريف نشده است؟

كـه نمايـانگر نظـام فرهنگـى اركـان الگـويى » «هايى توجه كنـيم؟ بايد به چه اصول و سياست
ازآنجاكه تنهـا در پـى توصـيف، » اند؟ و مردم در كجای اين الگو قرار دارند؟ كشوراند، كدام

.تحليل و ارائه راهكار هستيم، مقاله حاضر فاقد فرضيه است
ای و مراجعه به اسناد، بهره برده  بر اين اساس با مراجعه به ادبيات موضوع از روش كتابخانه

الگويى اوليه پيشنهاد شده و بر اساس  ،ه به تجربيات نويسندگان و ابعاد نظری موضوعو با توج
. هايى بـرای اصـالح وضـع موجـود تـدوين و ارائـه شـده اسـت سياسـت ،تحليل نقاط ضـعف

هـا،  ابتدا در ادبيات موضوع، مديريت دولتى و واكاوی نقش مـردم در تحقـق دولترو،  اين از
و مقـام معظـم  )ره(اسـالمى از نگـاه قـانون اساسـى و حضـرت امـامجايگاه مردم در حكومت 

گذاری فرهنگى مـورد بحـث قرارگرفتـه اسـت؛ سـپس تجربـه  و مفهوم سياست )ظله دام(رهبری
ها و اشكاالتى كـه در ايـن  كشور در اداره فرهنگى را مورد توجه قرار داده و از بررسى آسيب

ايم و الگــويى بــرای  نامه رســيده ياســتهايى در قالــب يــك س حــوزه وجــود دارد بــه سياســت
.ايم آفرينى مردم در اداره فرهنگى كشور ارائه نموده نقش

ادبيات موضوع

آيد، بايد چند  كه از تبيين جايگاه بخش خصوصى در اداره كشور صحبت به ميان مى هنگامى
گيری  لاداره عمومى و مديريت دولتى، جايگـاه مـردم در شـك: مفهوم را مورد مداقه قرار داد

اين جايگاه در اداره امـور عمـومى كشـور، تعريـف بخـش خصوصـى و    ويژه  ها و به حكومت
گذاری  گذاری و سياسـت يافتن آن و نسبت آن بـا بخـش مردمـى و سياسـت های عينيت قالب

  .فرهنگى از جمله اين مفاهيم هستند كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد

صوصى و مردمى در آنمديريت دولتى و جايگاه بخش خ

پـردازيم،  ها در اداره امور عمومى و اعمـال حاكميـت مى كه به عملكردهای حكومت هنگامى
های جـدی  ها و چالش يكى از دغدغه. ايم در حقيقت، از مديريت دولتى سخن به ميان آورده
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ه آيد، جايگـا پردازی در اين حوزه به حساب مى ها كه محوری مهم در نظريه پيش روی دولت
ترانـد كـه وقـوف الزم بـه ايـن نقـش  هايى موفق دولت. مردم در پيدايش و عملكرد آنها است

ريزی كـرده و در جهـت  خوبى تعريـف نمـوده، در راسـتای تحقـق آن برنامـه داشته، آن را بـه
هرچند دولت برآيند رسمى قدرت مردم در يـك جامعـه اسـت، . اصالح و بهبود آن بكوشند

تر  خوردن با اقتدار مردمى است كه ريشه در قدرتى بسـيار گسـترده ونداما اقتدار آن درگرو پي
هـا  دهى به دولت بدين معنا كه مردم در بعد رسمى و شكل. و مؤثرتر در خواست عمومى دارد

های  سياسـت   مثـال،  بـرای. مراتب بيشتر اسـت رسمى و حاق واقع به اثری دارند كه در بعد غير
هـای نقـد مـردم  ل نقـدينگى در جامعـه بـه آن بخـش از دارايىها در راستای كنتر پولى دولت

كـه بخشـى از  )ماليات(های دولتى  مراتب از بودجه پردازد كه در اختيار خود آنهاست و به مى
ريزی شـود كـه  ها به شكلى برنامـه اگر در اين سياست. بيشتر است ،های مردمى است پرداخت

بسـيار زيـادی   مشـاركت داده شـود، ارزش افـزودههای دولتـى  ها در برنامـه تمامى اين دارايى
  .ايجاد خواهد كرد
های موجود مديريت دولتى در دنيـا، ويژگـى بـارز مـديريت دولتـى نـوين،  در بين پارادايم

هـای بـروز     توان رگه با تأمل در نظام اداری و مديريتى ايران نيز مى. همين مسئله است تأكيد بر 
 »انقـالب پـارادايمى در مـديريت دولتـى«را كه برخـى آن را و اثرگذاری اين سبك مديريتى 

)). ٧1: ١٣٨١ه?ــ�ز، ( »يـك حـوزه فكـری جديـد«برخـى ديگـر آن را  ؛ و)��١٣٨٧د،  هـ�د #ـ< XJـV از داJـ	ی

در اين پـارادايم اولويـت فـوری و ضـروری ايـن اسـت كـه . دانند، مشاهده و احساس كرد مى
 و( عمومى افزايش يابدكارايى دولت با تجديد ساختار نهادهای Jا%�ا  ،J�١٣٧٨?�وا .( 

گرفتن  تشويق بخـش خصوصـى بـرای در دسـت  :برای تحقق آن اصولى همچون ،رو اين از
آوری به تعديل نيـروی انسـانى، تزريـق اصـول مـديريت  سازی دولت و روی اقتصاد، كوچك

كار گرفتــه  بـه... های اجرايـى و ســپاری خـدمات عمـومى دســتگاه بازرگـانى در دولـت، برون
نقطـه  1385های اجرايى آن در سال  قانون اساسى و تدوين سياست 44توجه به اصل . شود مى

خورد و در حـال  چشم مى  اوج اجرای مديريت دولتى نوين است كه در بخش دولتى ايران به
  ).١:٠: ��١٣٨٧د،  داJ	ی( گيری است پى

ولـى ). :٢١: ١٣٨٧��ر�'ت، ( حى بودهرچند الگوی سنتى اداره، در زمان خود يك نهضت اصال
طور كامـل شـكل  بـه 1920های دهـه  اين الگـو در سـال. مشكالت متعددی را به همراه داشت

). ٣٩: ١٣٨١ه?ـ�ز، ( ای در آن ايجـاد نشـد مالحظـه كم پنجـاه سـال تغييـر قابـل گرفت و طى دست

ر و نظريـه جـدايى ترين اصول نظری الگوی سنتى اداره مبتنـى بـر نظريـۀ بوروكراسـى ِوبِـ مهم
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هـای بـا ارزش  اين الگو با وجود ويژگى ).٩٢: ١٣٨١؛ ه?�ز،  ٢١٧: ١٣٨٧��ر�'ت، ( سياست از اداره است
). ١٣٨٠وارث، ( روسـت با انتقـاداتى روبه... خود نظير معيارهای اخالقى متعالى، خدمت به مردم و

و ايـده جـدايى  اصول اين سيستم، يعنى انتصـاب بـر اسـاس شايسـتگى، بوروكراسـى رسـمى
سياست از اداره، اصولى ارزشمند برای يك سيستم اداری بودند؛ انتقاد جـدی وارد بـر آن بـه 

توانسـت متضـمن افـزايش كـارايى بـر  شد كه بـيش از ايـن نمى نظريه بوروكراسى مربوط مى
 افزون بـر. دموكراتيك متمايل بود كه به رويكردی غير های ِوبِر باشد، ضمن اين اساس انديشه

اين، انگار~ بوروكراسى با آزادی تعـارض داشـته، در برابـر بـازار ناكارآمـد اسـت و انتخـاب 
  ).١٣٨٧ه	\س #< VXJ از ��ر�'ت، (سازد  دار مى عمومى را خدشه

تأكيـد بـر  ويژه به -گفته و ناكارايى مدل اداره امور سنتى  گرفتن نكات منفى پيش با در نظر
های  ســاالری های دســت و پــاگير، ديوان بــه دليــل بوروكراســى -سيســتم اداریبــودن  بــزرگ

هايى مبنـى بـر كـاهش  در دو دهه پايانى سد~ بيسـتم، مجموعـه سياسـت... حكومتى، كُندی و
ها رويكرد مديريتى نوين  ها در دستور كار قرار گرفت و در پاسخ به اين نارسايى اندازه دولت

 new public) »مـديريت دولتـى نـوين«آن را  كـه ):٧: ١٣٨١، ه?ـ�ز( در بخش دولتى پديـدار شـد

management)  ناميم مى.  
ازآنجاكه غلبه در بسياری از كشورهای پيشرفته دنيا با اين پارادايم بوده و نظام اداری ما نيز 

ــه ــا برخــى ابعــاد آن را ب ــث    ويژه  در حــال تحــول در آن راســتا اســت، مناســب اســت ت از حي
هـايى اسـت  اين پارادايم متعهد بـه ارزش. حكومت، واكاوی كنيمآفرينى مردم در اداره  نقش

بـا بررسـى آثـار ) Hays & Kearne .()1997( هـايز و كيرنـى. نمايـد كه هويت آن را مشـخص مى
تـرين اركـان  منتشرشده درباره مديريت دولتى نـوين دريافتنـد كـه پـنج اصـل محـوری و مهم

  :اند  مديريت دولتى نوين به اين شرح

 كاهش اندازه و قلمرو دولت؛: سازی كوچك. 1

 كارگيری اصول مديريت بازرگانى در دولت؛ به: گرايى مديريت. 2

 كنندگان خدمات؛ گيری به دريافت واگذاری تصميم: تمركززدايى. 3

 .جای فرآيندها بازسازی دولت با محوريت تأكيد بر نتايج به: ساالری زدايى ديوان. 4

�D�2M 7دولتى های غير توليد كاالها و عرضه خدمات عمومى توسط شركت :��ز )��د،  داJ	ی

١٣٨٧.( 

بـر نظريـه مـديريت بخـش  شـدت اين اصول كه تعامل آنها در مدل زير قابل مشاهده است، به
كردن مسـتمر و مـداوم انـدازه  بوده و هدف آنها حـداقل  كار متكى و خصوصى و فلسفه كسب
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برقراری پيوند ميان اين اصول و اقتصاد سياسى، همه آنها در عصـر  با. های دولت است فعاليت
 و ��د داJ	ی( اند گرفته شده كار كنونى در نهادهای بخش دولتى بهJ١٣٨6، ا%�ا.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U0")١ ( - %دو;-� *�ی Oل �/یری�Dا ) و ��د داJ	یJ١٣٨6، ا%�ا.( 

  

 

های پيشين كه اشـكاالتى اساسـى دارنـد، متفـاوت  هرچند مديريت دولتى نوين نسبت به مدل
گرايى انتقـادی  و عمـلترين گونـه مـديريت دولتـى مـدرن  تـر بنيـادی است و به معنای واقعى

 و ��د داJ	ی( استJبرد و نقـدهايى بـر آن وارد  نيز از مشكالتى رنج مى  ولى اين مدل). ٧٠: ١٣٨٨، ا%�ا
  :اند از شده است كه برخى از آنها عبارت

فرد  كردن مرز عمومى و خصوصى و تهديد هنجارهـا و اسـتانداردهای منحصـربه كمرنگ •
ــدگى، پاســخنظخــدمات عمــومى  ــر شــهروندی، نماين ــى و گويى، برابــری، بى ي ــا ... طرف ب

بـر ايـن اسـاس . وری و سـودآوری جويى، كارايى، بهـره ير رقابتنظهنجارهای بازرگانى 
  .شود دهنده به مردم به رقيبى در عرصه اقتصادی تبديل مى جای خدمت دولت به

ازرگـانى كـه مبتنـى بـر بازسازی دولت بر محور شيوه شبه ب: گويى عمومى تضعيف پاسخ •
قـرار دارد و » ساالر گويى مردم پاسخ«است در تقابل با اصل عمومى » حمله متهورانه«اصل 

كـه فلسـفه  نمايـد؛ درحالى عدم ارائه خدمات عمومى را با توجيه غيرسودآوری ممكن مى

j1�#  
 ��ز7 

 Oیری/�
 *�ی% �دو;-

 Oیری/�
 �Qرای

D�2M� 
��7ز   

 �دایز   .ر#`
  �<�رو#را�

�زدای  
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. ها ارائه چنين خدماتى به مردم، فارغ از ابعـاد مـالى و سـودآوری آن اسـت تشكيل دولت
  .ديگر دولت نبايد نهادی انتفاعى باشد عبارت هب

سازی سبب شـده  های دولتى به مردم در قالب خصوصى اجرای نادرست واگذاری فعاليت •
های سوْد ِده به طرفداران حزبى و حتى اقـوام  تا تنها قالبى از واگذاری اجرا شده و شركت

  ).١6١-١:٠: ١٣٨٧، ��د داJ	ی( و دوستان واگذار شود نه به مردم

كـه مـديريت دولتـى نـوين، حركتـى جـدی بـه سـمت  دهنـد ها نشـان مى اين نقـدها و نكتـه
آفرينى مردم در اداره امـور كشـورها را آغـاز كـرده كـه  سازی دولت و ارتقای نقش كوچك

. نمايـد البته، دقت در انتقادات وارد بر آن ضرورت اصالح الگوهای اداره جامعـه را تأييـد مى
 عنوان مردم در اداره عمومى جامعه بهدادن  ه مهم در گام نخست، دخالتبايد توجه داشت نكت

يك ركن است؛ و در گام دوم، تعريف صحيح و حداكثری نقش اين ركـن در اداره عمـومى 
كننـده واقعــى امــور و  اداره( بـه مســتقيم )هــا و نظـام سياســى در تعيـين دولت( مســتقيم از غيـر

دولتى نوين آغاز و با الگوهای جديد اداره عمومى اين مهم با مديريت . است )سرنوشت خود
  :اند از برخى از الگوهای جديد در اين راستا عبارت. كند به سمت تكامل حركت مى

�ــن مــدل مى): network government( ا7 دو;ــO "ــ:0 ــد در ســطوحى كاســتى اي های  توان
بيشـتر عملكـرد آن كمـك شدن و بهبود هر چه  كاراتر مديريت دولتى نوين را جبران كند و به

صـورت دوگانـه   تواند با مدل مديريت دولتى نوين تركيب شـود و بـه  به اين معنا كه مى .كند
هرچنـد كـه ايـن مـدل تـاكنون توجهـات . عمل كرده و در نتيجه كارايى هر دو مدل باال رود
وجـود جامع، دقيق و منسـجمى دربـاره آن   زيادی را به خود جلب كرده است، اما هيچ نظريه

  .ندارد
منـد يــا  ی اجتمــاعى نظامها سـامانههـايى اشــاره دارد كـه بــه  ايـن مــدل اغلـب بــه همكاری

ــرتبط مى ــمى م ــاوتى از همكاری غيررس ــكل متف ــاً ش ــوند و غالب ــادی و  ش ــج اقتص ــای راي ه
بوروكراتيك اسـت و بـر الگـوی متفـاوتى از همكـاری متقابـل در روابـط و تبـادالت تأكيـد 

+ـ�J'، ( بـرد مستقلى برای به جريان انـداختن منـابع و ارتباطـات بهـره مىكند و از واحدهای  مى

 ،   ).١٩٩٧هس"�% و #�ر\	9
گيری نهادهـای خصوصـى الزم بـرای  سو و شـكل ها از يك سپاری حداكثری فعاليت برون

اداره امور از سوی ديگر و ضرورت اعمال نظـارت و كنتـرل دولـت بـر اداره عمـومى كشـور 
موجب اجرا گذاشته شود كه از  وكار مناسبى برای اين مهم طراحى و به ساز كند تا  ايجاب مى

آفرينـان در ارائـه مجموعـه  در ايـن الگـو تمـامى نقش. شـود يـاد مى» ای دولـت شـبكه«آن به 
های خود در  خدماتى مشخص به مردم در قالب يك شبكه همكاری گرد هم آمده و از مزيت
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 and D. Eggers( دی ايگـرز و گلـد اشـميت. كننـد اده مىنفعـان سيسـتم اسـتف تأمين نيازهـای ذی

Goldsmith(  هـای  سپاری فعاليت ای الزمه آن را برون گيری دولت شبكه ضمن بيان مزايای شكل
های دولتـى  منـد و الكترونيـك بـين دسـتگاه دولت به نهادهای غيردولتى و وجود ارتباط نظام

خوبى قابل مشاهده است كـه در  شت و درمان بهنمونه اين سبك اداره در حوزه بهدا. دانند مى
ها،  اعـم از بيمارسـتان -انـد  آن بين تمامى اركانى كه در فرايند بهداشت و درمان جامعه دخيل

با محوريت و كنترل دولت كـه در ... ها و های داروسازی، پزشكان، بيماران، اورژانس شركت
خواهد شد كه بر آن اسـاس، خـدمت در مند برقرار  ارتباطى نظام -قلب شبكه قرارگرفته است

). Eggers & Goldsmith, 2004( شـود موقع مناسب و با همكاری بخش خصوصى و دولتى ارائـه مى

آفرينى مؤثر نهادهای خصوصى در اداره امور عمومى با اين نوع ساختار  نمونه مناسبى از نقش
البته، . نيز در آن اعمال نمودسازی آن اقتضائات محيطى را  توان با بومى قابل تحقق است و مى

بايد توجه داشت كه يكى از لوازم حياتى اين الگو تحقـق دولـت الكترونيـك اسـت؛ چراكـه 
  .محور ارتباطى در آن، شبكه مجازی است

عكس مديريت دولتى نوين، نگاهى فراتر  اين الگو به): good governance( '0.را*� �Mب
حكمرانـى . اقتصادی يا ارائـه خـدمات عمـومى ِصـرف دارداز مديريت كارآمد منابع مالى و 

خوب مشتمل بر يك استراتژی اصالحى گسترده برای تقويت نهادهای جامعه مـدنى اسـت و 
سـازد؛ در ايـن رويكـرد  تر مى و دموكراتيـك تَر ِده پَس  گوتر، حسـاب حكومت را بازتر، پاسـخ

 -گذاری و تـدوين مقـررات مشـى بـرای خـط -شايد بهترين راه برخورد بـا يـك مسـئله ويـژه 

كه تـدارك و ارائـه خـدمات  ضمن اين. سازی باشد مشاركت با بخش خصوصى يا خصوصى
مستقيم از سوی حكومت و بوروكراسى نيز مانعى نخواهد داشت؛ اين امر بسـتگى بـه شـرايط 

رد ترين اصل مـو مهم. وجو كرد دارد، يعنى بسته به شرايط، بايد بهترين راه حكمرانى را جست
توانند بـرای توسـعه كشـور خـود  فقط عامه مردم مى«تأكيد در حكمرانى خوب، آن است كه 

. ای بـرای توسـعه مفيـد نخواهـد بـود شـده يعنى هـيچ برنامـه از پـيش نوشته» ارائه طريق نمايند
برداشتن در مسير توسعه مستلزم ايجاد برخى شرايط و توسعه نهادهايى است كـه  گامرو،  اين از

بازار را در تعامل سازنده و ارشادی با يكـديگر، چنـان تجهيـز نماينـد كـه بتواننـد حكومت و 
اندازه بودن  های پيشين كه بزرگ يا كوچك بنابراين برخالف دوره؛ منافع عامه را تأمين كنند

��ر�'ت( حكومت در كانون توجه بود، كيفيت دخالت حكومت مدنظر قرار گرفت ،٢٨٣: ١٣٨٧.(  
فته شد، ادبيات حاكم بـر مـديريت دولتـى بـرای حضـور مـردم در اداره با توجه به آنچه گ

ها به فراخور اقتضائات  حذف قائل است كه دولت امور عمومى كشور نقشى اساسى و غيرقابل
راهبـرد اساسـى در ايـن راسـتا از واگـذاری . خود بايد نسبت به تدبير مناسب آن اقدام نماينـد
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دهى نهادهـای خصوصـى الزم  ی بـه مـردم و شـكلهای غيرضرور های اجرايى و تصدی نقش
  .برای ايفای اين نقش و حمايت از آنهاست

 جايگاه مردم در جمهوری اسالمى

حكومت اسالمى كه در پى تحقق احكام الهى و به منصه ظهور رسانيدن دين در عرصـه اداره 
نقشـى قائـل  جامعه است، نيز بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه در اداره جامعه برای مـردم چـه

سـوی ايـن  سال تجربه عملى خود در حركـت به 30جمهوری اسالمى ايران در بيش از . است
گذاران كـالن آن همـواره بـر ايـن مهـم  هدف برخى ابعاد اين مهم را فراهم آورده و سياسـت

 .اند تأكيد داشته

فقيهـان  های مختار و خردمند در جامعه اسالمى واليت خدا و رسول و انسان عنوان مردم به
دينى را انتخاب و در راستای اجرای احكام الهى كه هدف از تشكيل حكومت اسالمى است، 

احكام الهى و تدبير شئونى : ای با اين ويژگى دارای دو بعد است اداره جامعه. نمايند تالش مى
كنـد و مـردم نيـز  گردد؛ كه در آنها فقيه مبتنى بـر علـم ديـن و فقـه عمـل مى كه به دين بازمى

شـود كـه در آن بـه  پذيرای اين حكم هستند؛ بعد دوم به تدبير امور زندگى مـردم مربـوط مى
 )٣٨: �ـ�را!(»وأمـرهم شـوری بيـنهم«مردم در قالب مشورت رجوع شده و به حكم آيـه كريمـه 

گيـری و انتخابـات در جامعـه اسـالمى نيـز بـر ايـن  فلسفه رأی. شود اداره امور ايشان ميسر مى
، ( اساس مبتنى است��S !هـای جامعـه  بر اين اساس مـردم در عمـوم فعاليت ).١٣1 -١٣6: ١٣٨6+�اد

ديگر، در نگاه اسالمى تعـين جامعـه  بيان به. اسالمى دخالت داشته و نقشى جدی برعهده دارند
ها بـا  آفرينى مستقيم و غيرمستقيم مردم است كه مبتنى بر آن بايد حكومت دينى منوط به نقش
  .شكل حداكثری زمينه آن را فراهم آورند تمهيد اين نقش به

كرده  ايـن جايگـاه برجسـته اشـاره قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران در چندين اصل به 
تنها منعى وجـود نـدارد  رو، از جهت قانونى برای واگذاری امور دولتى به مردم نه اين از. است

. اسالمى نيز مطـرح كـرده اسـت كه در بعضى موارد قانون آن را در قالب اِلزام برای حكومت
بر اساس هشتمين بند از اصل سوم قانون اساسى، دولت جمهوری اسالمى ايران موظف اسـت 

مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادی، «تمام امكانات خود را برای تحقق 
  ).١٢٣: :١٣٨، ر�f!، #'ر\، ��?'اده( كار گيرد به» و فرهنگى خويش اجتماعى

دهى و نهادينه نمودن حضور مردم در قالب نهادهـای خصوصـى  شكل 43بند دوم اصل  در
به شكل تعاونى مورد توجه قرارگرفته و افزون بر تأمين شرايط و امكانات كار برای همه برای 
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كارنـد ولـى  كسانى كـه قـادر به وسايل كار در اختيار همهدادن  رسيدن به اشتغال كامل و قرار
های خاص مـورد  د، ممانعت از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهوسايل كار ندارن

صورت يـك كارفرمـای بـزرگ  توجه قرارگرفته و بر اين مهم تصريح دارد كه دولت نبايد به
 . مطلق درآيد

دهنده اداره عمومى كشور بر پايه سـه بخـش دولتـى، تعـاونى و  نهادهای شكل 44در اصل 
های كلى ابالغـى ايـن اصـل نيـز، نقـش  است كه سياستذكر  انشاي. اند خصوصى تعيين شده

گذاری، هدايت و نظارت تغييـر داده كـه در  دولت از مالكيت و مديريت مستقيم را به سياست
  .شود تر مى نتيجه آن نقش مردم و بخش خصوصى در اداره كشور پررنگ

رشـد و توسـعه گرفتن  بـا توجـه بـه ضـرورت شـتاب: ها آمده است اين سياست» ج«در بند 
انداز  اقتصـادی كشــور مبتنــى بـر اجــرای عــدالت اجتمـاعى و فقرزدايــى در چــارچوب چشــم

  :ساله كشور بيست

گذاری و هـدايت و  تغيير نقش دولـت از مالكيـت و مـديريت مسـتقيم بنگـاه بـه سياسـت •
 نظارت؛

توانمندسازی بخش خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابـت كاالهـا  •
 المللى؛ ازارهای بيندر ب

ــزايش كــارايى و رقابت گيری خصوصى جهــت • ــذيری و گســترش  ســازی در راســتای اف پ
 .گردد ابالغ مى... مالكيت عمومى

دولـت موظـف اسـت نقـش جديـد خـود در «همچنين از الزامـات واگـذاری ايـن اسـت كـه 
  ).ا%� ١٣٨6ا!،  ا%�< b	��S >یE(» .گذاری، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملى را تدوين و اجرا نمايد سياست

مقـام معظـم  ؛ و)ره(گذاران اصلى جمهـوری اسـالمى يعنـى حضـرت امـام خمينـى سياست
، حاكميـت )ره(از منظر امام خمينى. و دارند  نيز به اين مهم توجهى جدی داشته .)ظلـه دام(رهبری

ز ديدگاه نقش مردم ا. های نظام جمهوری اسالمى است مردم بر سرنوشت خويش از ضرورت
سو و مردم را از سوی ديگـر  ايشان تا حدی است كه كل اركان اجرايى و حكومتى را از يك

ايشان احترام و تواضـع بـه مـردم . دهند در جهت تعامل و تعادل و در راستای يكديگر قرار مى
فرمايند كه بدون مردم در انجام كاری موفقيت  صراحت مى را همواره به مسئوالن گوشزد و به

ترين پشتوانه و سرمايه برای پيشبرد و نيـل  به همين جهت حفظ مردم را عظيم. شود صل نمىحا
�� و �9[?� ��سس<( دانند به اهداف بلند انقالب مىJ ر	RS م	ا� �?*b ،١٣٧٩ :6(.  
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  :فرمايند ايشان مى
همين ملتى كه يك همچو نهضتى كرد و يك همچو پيروزی برايش حاصل 

ای كـه  خود ملت اداره بكند، هر كـس بـه هرانـدازه شد، بايد اين مملكت را
... توانـد تواند، روحانيت نمى تواند، دو قشر نمى تواند، البته، يك قشر نمى مى

در هرصورت مملكت بايد با دست خود مردم، با دست خود اشـخاص اداره 
. توسط خودتان آباد بشود توسط خودتان اداره بشود، به بشود و شهرها بايد به

  و  �9[ـ?� ��سسـ<  ( يد كنار بگوييد كه شورای شهر درست شد و برويم كنـارننشين

��J   ر	RS  م	ا�  �?*b)٢:: ١٣٧٩ ،)ره.(  

ايشان همچنين با اشاره به ناتوانى دولت در اداره همه امور و لزوم ورود مردم بـه عرصـه اجـرا 
  : فرمايند يف مىيك تكل عنوان مردم بهدادن  جهت كارآمدی هر چه بيشتر و نيز مشاركت

های عزيز نبـود،  كنيد اگر چنانچه اين شور و شعف ملت و جوان مالحظه مى
هايى كه همـه قدرتشـان را،  توانست مقابله كند با اين قدرت هيچ دولتى نمى

هـر چـى داريـم از ... شان را پَهلوی هم گذاشـتند و بـه مـا حملـه كردنـد قوه
مل اينهاسـت، قـوه قضـاييه اينهاست و هر چى هست مال اينهاست، دولت عا

عامل اينهاست، قوه اجراييه عامل اينهاست، قوه مقننه عامـل اينهاسـت، ادای 
طور كـه بـا  همـان. تكليف بايد بكنند، شركت بدهند مـردم را در همـه امـور

شركت مردم در اين جنگ، شما بحمـداّهللاٰ پيـروز شـديد و مـردم را در همـه 
تواند كه اين بار بزرگى را كـه اآلن  تنهايى نمى امور شركت بدهيم، دولت به

طوری پيروزتـر هـم خواهيـد شـد، بـا  همـان. به دوش اين ملت هست بردارد
مردم را در امور شركت . توانيد اداره كنيد اين كشور را شركت اينها شما مى

بدهيد، در تجارت شركت بدهيد، در همه امور شـركت بدهيـد، مـردم را در 
ــد، مدارســى كــه ــردم مى فرهنــگ شــركت بدهي ــد    م ــد درســت كنن خواهن

كارشكنى نكنيد برايشان، البتـه، نظـارت الزم اسـت، انتقـاد هـم الزم اسـت، 
قوی باشيد و پشت هم باشيد، دولت و ملـت بـا هـم ... لكن كارشكنى نكنيد

باشد، ملت پشتيبان دولت در امـور باشـد، دولـت خـدمتگزار ملـت باشـد در 
ها بايـد مـردم در آن  دانشـگاه. رامور، شـركت بدهنـد مـردم را در همـه امـو

طور آزاد بايد دانشـگاه داشـته باشـند،  دخالت داشته باشند، مردم خودشان به
طـور  نظـارت دولـت حتمـى اسـت، لكـن اين. منتها دولت نظارت بايد بكند

توانـد همـه كارهـا را  خود دولـت مى -خود ملت -نباشد كه خيال كنيد كه 
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د اعتراف دارند همه بر اين، دولت اعتـراف توان بينيد كه نمى انجام بدهد، مى
ايـن ملـت را از . تـوانيم كه بدون ملت ما نمى دارد، همه اعتراف دارند بر اين

��  و  �9[?�   ��سس< ( دست ندهيد، نگهش داريدJ  ر	RS م	ا�  �?*b )٨:-٧:: ١٣٧٩). ره.(  

اند كـه الزم اسـت تـا  اشـتهنيز در موارد بسيار بـر ايـن مهـم تأكيـد د )ظله دام(مقام معظم رهبری
دهى و نظارت را برعهده  گذاری، جهت های حكومتى و مسئولين كار هدايت، سياست دستگاه

  . پيش ببرند داشته باشند، ولى بار اصلى اجرايى كار بايد بر دوش مردم باشد و مردم امور را به

ــه امــری الزم و البتــه، ممكــن اســت مــديريت . مــديريت فرهنگــى در جامع
ومرج فرهنگى است؛ به معنـای اسـتبداد و بـه معنـای  در مقابل هرج فرهنگى

تحميل نيست، به معنای بد رايج در ميان ما نيست، يعنى نبايـد حمـل بـر ايـن 
 -كـه دسـتگاه عاقلـه كشـور مـديريت فرهنگـى، يعنـى كـه اين. معانى بشـود

ــدبره كشــور ــدير و م ــراری بگــذارد،  -دســتگاه م ــرای فرهنــگ كشــور، ق ب
معنايش اين . گذاری بكند كشى و قاعده و قانون ع بكند و خطای وض ضابطه
 -برخالف مسائل ديگر -جور باشد كه در امر فرهنگ كشور نبايد اين. است

ايـن . هيچ گونه نظارتى، اشرافى و مـديريتى و تـدبيری وجـود نداشـته باشـد
  ). ١1٩: ١٣٧٨، والیت محضر در( شود؛ مديريت فرهنگى الزم است نمى

  :فرمايند مى همچنين

ورود دستگاه حكومـت بـه مسـئلهٴ فرهنـگ بـه معنـای سـلب فعاليـت مـردم 
فرهنگ به مردم متكى است؛ اين همه مجالس عـزاداری، ايـن همـه ... نيست

هـای علمـى،  های ادبـى، ايـن همـه انجمن مجالس سخنرانى، اين همه انجمن
ممكن است؟ اين وجود بياورند؟ كجا  توانند به ها مى اينها را اصًال كِى دولت

همه نمازهای جماعت، اين همه كارهای گونـاگون فرهنگـى كـه در سـطح 
ها بخواهنـد هـم ايـن كارهـا را  گيرد، اگر فرض كنيم دولت كشور انجام مى

تواننـد انجـام بدهنـد؛ كـار مـردم اسـت؛ امـا ايـن موجـب  انجام بدهند، نمى
دارد در  شود كه اگر شما يكجا ديديد كه فرض بفرماييد يـك حركتـى نمى

گيـرد كـه دارای آسـيب اجتمـاعى اسـت،  همين كارهای مردمى انجـام مـى
كـنم؛ نـه، اينجـا الزم اسـت دخالـت  داخل نشويد و بگوييد من دخالت نمى

  ).١٩/٠٩/٩٢ .)�I< دام(�X	م ��[� ره�C! ( بشود، هدايت بشود، كار بشود

گرفتن  ی ويـژه برعهـدهقـانون اساسـى تأكيـد 44های اصل  مقام معظم رهبری با ابالغ سياست



  ١٣٩٢ ز�س-�ن�م، ���ل اول، ".�ره                                           14

  .امور از سوی مردم دارند

ايـن بـود كـه مـا  44روح اصـل ... ها اهتمام ورزيـد خيلى بايد به اين سياست
های مـردم و بعـد مـديريت مـردم را وارد عرصـه اقتصـاد  بتوانيم اوالً سرمايه

وارد عرصـه  )بخش خصوصى( های مردم و مديريت مردم بايد سرمايه. كنيم
های دولتى باقى بمانـد، آن مقصـود حاصـل  اال اگر مديريت اقتصاد بشود؛ و

دهنـد و  ها اجـازه مى   ای كه اين سياست البته، در همان محدوده. نخواهد آمد
كه قانون هم قانون دقيقـى ( شده بينى  هايى كه در قانون پيش با همان رعايت

البتـه، در برخــى از . ايــن را بايـد رعايـت كنيـد )اسـت، قـانون خـوبى اسـت
ــرمايه ــايى  گذاری س ــاً توان ــى واقع ــت، يعن ــاتوان اس ــى ن ــش خصوص ها بخ
ــدارد ســرمايه خــوب، عالجــش چيســت؟ اگــر بخــش خصوصــى . گذاری ن
ها بـه ايـن    طور ناتوان بماند، هيچ گِرهى باز نخواهد شد؛ بايـد سياسـت همين

كه بتواند زيـر بـار برخـى  سمت كه شما بخش خصوصى را قادر كنيد بر اين
البتـه، . ها شود يكى از سياست اين هم مى. های بزرگ برود اریگذ از سرمايه

كنــد،  هــای اقتصــادی خــالى مى كــه شــانه خــودش را از فعاليت دولــت وقتى
ها باز هـم  گذاری گيرد، نه سياست معنايش اين نيست كه از اقتصاد كناره مى

در اختيار دولت است، دست دولت است، يعنـى بايسـتى سياسـت را دولـت 
كـه  60هـای دهـهٴ  در آن مهـر و موم. ايستى نظارت را دولت بكنـدبگذارد، ب

رفتنـد،  كردن اقتصاد دولتـى مـى تر روز غليظ طور به سمت روزبه آقايان همين
تواند اين  ست كه مىهگفتم فرض كنيد يك موتورى  زدم و مى من مثال مى

پشت رويد، يا خودتان  بار سنگين را برساند و شما هم در كنار موتور راه مى
شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همـهٴ . كنيد نشينيد و هدايتش مى فرمان مى

بارى را كه توى اين وانت اسـت، خودتـان روى دوش گرفتيـد، هِـن و هِـن 
شويد، هـم همـهٴ بـار حمـل  رسيد، هم خسته مى رويد؛ هم نمى داريد جلو مى

بخـش خصوصـى ايـن موتـور، . ماند شود، هم اين موتور اينجا بيكار مى نمى
امـام هـم هرچـه . كـرد گفتيم، اثـر هـم نمـى اين را آن زمان به آنها مى. است
گفتنـد مـراد از مـردم، بخـش خصوصـى  گفتند به مردم بدهيد، اينهـا مـى مى

  بـه تـوده. مردم  مردم يعنى توده -! كردند مراد نظر امام را توجيه مى -نيست 
در دست بگيـرد، بـه  شود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را مردم چه جورى مى

خـوب، ! كردنـد جوری معنـا مـى فرمايش امام را اين. مردم كمك كند  توده
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همـان كسـانى كـه آن . اآلن فضا، فضاى ديگرى است. داين توجيه، غلط بو
اند؛ يعنـى  زدند، حـاال صـد و هشـتاد درجـه برگشـته جور حرف مى زمان آن

طـرف  افراط بود، اين آن. بازهم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نيستند
. باالخره يـك خـط متعـادلى وجـود دارد. كنند ها دارند تفريط مى هم همان

اقتصـاد را بـر دوش ، مردم و مديريت مـردم  سرمايه: خط متعادل همين است
شاءاّهللاٰ اين كار  اگر چنانچه ان. بگيرد و كنترل و هدايت به عهدهٴ دولت باشد

گيرد؛ اين جزو  مدت هم انجام نمى كوتاه كه البته، در -خوبى انجام بگيرد  به
واقعـاً يـك فرجـى  -مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد كارهاى ميان

  ).٨٩/1/٨ .)�I< دام(�X	م ��[� ره�C! (براى اقتصاد كشور خواهد شد 

 تعريف بخش خصوصى و بخش مردمى

ى و بخـش ريزی در كشور ما تفاوتى ظريف بـين دو مفهـوم بخـش خصوصـ در ادبيات برنامه
سـازی امـور بـه معنـای درگيـر  مردمى. مردمى وجود دارد كه دقت در آن راهگشا خواهد بود

كـه از  هنگامىمثـال،  برای. های مردمى به شكل حداكثری در اداره يك امر است نمودن توده
حقيقـى  كنيم، در پى آن هسـتيم تـا مـردم عـادی و اشـخاص سازی اقتصاد صحبت مى مردمى

كاری حداكثری متولى امور اقتصادی كرده و نقشى مؤثر در نظام اقتصـادی كشور را در سازو
ها از ساختارهايى هستند كه به شكل رسـمى از ايـن  اَصناف و اتحاديه. برای آنها تعريف كنيم

از عمده سازوكارهای ديگری كه در قانون اساسى توجهى جدی بـه . گيرند مفهوم كمك مى
تر در اقتصاد درگير خواهند شد، بخش تعاون است كه  آن شده و مردم در آن به شكلى جدی

توجـه ايـن اسـت كـه در  نكتـه جالب. دار باشـد ، ثلث اقتصاد كشور را عهـده44بايد بنابراصل 
تواند متفاوت باشـد، امـا  افراد مى )سهم(های سهامى هرچند آورده  ها برعكس شركت تعاونى

های مـذهبى  تشـكل. شـود نظـر گرفتـه مىهای مديريتى مسـاوی در  گيری رأی آنها در تصميم
 اند بودن ها و هيأت امنای مساجد نيز از سازوكارهای ديگری هستند كه نماد مردمى نظير هيئت

  .و در تمامى نقاط كشور وجود دارند
در مقابل، بخش خصوصى نـوع خاصـى از سـازوكارهای مشـاركت مـردم اسـت كـه اوالً 

كنـد؛ ثانيـاً  دولت و نهادهای عمـومى فعاليـت مى صورت رسمى و با اخذ مجوزهای الزم از به
نمايـد و سـودآوری و انتفـاع  دسـت فعاليـت مى  ايـن هايى از صورت شركت سهامى و قالب به

كند؛ چراكه در ايران نوپـا و  ترين خاستگاه آن است و ثالثاً نمايندگى عموم مردم را نمى عمده
ضور در تمامى نقاط كشور، عمـوم مـردم را نوپديد بوده و هنوز به شكلى فراگير نتوانسته با ح
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تـوان از در  دهى است، اما مى هرچند اين بخش نيز نيازمند سازمان. دهى نمايد در خود سازمان
بايـد متـذكر شـد كـه . سازی را اسـتنباط نمـود اين دو بخش مفهوم مردمىدادن  كنار هم قرار

حساب نيامده و نبايد ايـن سازی به  وجه مصداق مردمى هيچ توجه ِصرف به بخش خصوصى به
  .دو را جايگزين هم كرد

 گذاری فرهنگى سياست

های  هايى اسـت كـه در سـطح كـالن تـدوين و بـا دخالـت دسـتگاه اداره كشور درگرو برنامه
های اجرايـى كـه لزومـاً چندگانـه و از  دخالت دستگاه. رسند اجرايى كشور به منصه ظهور مى

ها و تفكيـك مناسـب  مستلزم تعريـف دقيـق نسـبت ها متنوع هستند حيث وظايف و مأموريت
گذاری در كشــور  ايــن مهــم در قالــب سياســت. هــا و همــاهنگى منســجم بــين آنهاســت نقش
های  كوشـد تـا شـناخت عملـى مـا را در زمينـه سياسـت گذاری مى سياست. شود گيری مى پى

و از هـای دولـت در امـور جامعـه را بازشناسـد  بخش عمومى گسترش دهد و جـوهره دخالت
هايى از امور عمـومى  كه دولت چه جنبه های بخش عمومى سخن گويد؛ پرسش از اين فعاليت

ای؟  مسئله ای يا ملى؟ چگونه؟ در پاسخ به چه  را برعهده گرفته است؟ اداری يا سياسى؟ منطقه
  ).١6: ١٣٨1ا�"�ی	ن، ( ...با چه ابزاری؟ و

هدفمند كه بـه وسـيله يـك بـازيگر يـا  ای از اقدامات گذاری مجموعه ديگر، سياست بيان به
شـود، ناميـده  ای از بازيگران در مواجهه با يك مشكل يـا موضـوع خـاص دنبـال مى مجموعه

از اقدامات است  ای  بر اين اساس اوالً معطوف به هدف است نه اتفاقى؛ ثانياً مجموعه. شود مى
دهنـد نـه آنچـه  انجـام مى هـا نه تصميم يا اقداماتى جداگانه؛ ثالثاً آن چيـزی اسـت كـه دولت

تواند مثبـت يـا منفـى باشـد؛ خامسـاً مبتنـى بـر قـانون بـوده و  خواهند انجام دهند؛ رابعاً مى مى
  ).٢٧: ه*	ن( شوند اقتدارآميز است و سادساً عموما توسط عوامل سياسى وضع مى

های ُخـرد كــه معمــوالً  سياســت: يابنــد ها در ســه ســطح تحقـق مى طور معمــول سياسـت بـه
ها يـا اجتماعـات بـرای هـدايت اَعمـال مـورد نظـر  دربرگيرند~ تـالش افـراد خـاص، شـركت

های زيرسيسـتمى كـه معمـوالً بـر سياسـت  حكومت در راستای منافع خودشان است؛ سياست
 ؛ وتأكيـد دارد... خاص يا حوزه كاركردی نظير حمل و نقل، بازرگانى هـوايى، كشـاورزی و

ــت ــاع های كالن سياس ــامل اجتم ــه ش ــه ك ــدوين  عنوان ب ــوالً در ت ــه معم ــت ك ــل اس ــك ك ي
گذاری عمومى نظير مبـارزه بـا تـوّرم، عرضـه كـافى انـرژی يـا اصـالح نظـام رفـاهى  سياست
توان گفت دو برداشـت متفـاوت از سياسـت بـه معنـای اداره  مى ).61-6٣: ١٣٨٩ا�"�ی	ن، ( اند دخيل

در . كالن دستگاه اجرايـى در يك برداشت، سياست عبارت است از اهداف: امور وجود دارد
حل عملى برای حل مشكل خاص اجتماعى يـا بـرای  برداشت دوم، عبارت است از تدوين راه
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ريزی دسـتگاه اجرايـى  تواند مبنايى بـرای برنامـه اين راه حل عملى مى. دستيابى به هدفى ويژه
بى آنهـا اين برداشت لزوماً موجب توجه به مسائل و مشكالت خـاص و تحليـل و ارزيـا. باشد
گذاری تمـايز  های كالن و سياسـت گذاری كه بايد بين هدف همچنان ).6١: ١٣٨١ا�ـ"�ی	ن، ( شود مى

  . ريزی تفكيك كنيم گذاری را از برنامه سان بايد سياست قائل شويم، به همين
مشـى كلـى را در موضـوع  های كالن اسـت كـه خط گويى به پرسش گذاری پاسخ سياست

ريزی فرايند ُخْردتر و تمهيد مقدمات اجرايى در راستای  كه برنامه ىكند، درحال خاص بيان مى
ريزی،  بـه بيـان ديگـر برنامـه. يابى به هدف مورد نظـر اسـت اجرای سياست خاص برای دست

 ).٩٣: ه*	ن( هاست كردن سياست عملياتى

گذاری  تـوان سياسـت گذاری ارائـه شـد مى بر اساس مفاهيم فوق و تعريفى كه از سياسـت
برنده برای اهداف فرهنگى يا برای بخش فرهنگ  های پيش گى را تدوين و تبيين سياستفرهن
مسئله دارد كه از گـذر تقسـيم كـار  گذاری فرهنگى محوريت حل  ديگر، سياست بيان به. ناميد

  .شود های فرهنگى در جهت نيل به اهداف فرهنگى مورد نظر حاصل مى بين دستگاه
ريزی راهبردی درازمدت  گذاری فرهنگى نوعى از برنامه پس بايد توجه داشت كه سياست

مـدت  مدت و كوتاه ريزی ميان گيرد و برنامه های جامعه الهام مى ها و ارزش است كه از آرمان
  . كند را هدايت مى

نگر و  كــل: گذاری فرهنگــى قابــل شناســايى اســت بندی دو نــوع سياســت در يــك دســته
ديگر،  بيان بـه. جانبه ناظر بوده و فرابخشى است ه همهنگر به توسع گذاری كل سياست. نگر جزء

هـای مختلـف فرهنگـى، اقتصـادی، سياسـى و  كردن بخش ها وظيفه هماهنگ اين نوع سياست
گذاری ُخْردنگـر، در مـورد بخـش  در مقابـل سياسـت. اجتمـاعى را در كشـور برعهـده دارنـد

های  زارتخانـه و دسـتگاهبخشى اسـت و ورو،  اين است؛ از )فرهنگ به مفهوم خاص(فرهنگ 
 ).١٣٨٩رس�%، ( دار آن هستند اجرايى مشخصى عهده

ــرای اقتصــاد،  طوركــه دولت همان گذاری  علــم، آمــوزش و پــرورش و رفــاه سياســت هــا ب
ها از سه دسـته ابـزار سياسـتى  در اين مسير دولت. كنند كنند؛ در مورد فرهنگ نيز عمل مى مى

هايى طراحى كرده و  زنند، برخى پروژه يافته را رقم مى انبرخى اقداماتى سازم: جويند بهره مى
ها و اجتماعات مردمى  بيشتر نگاهى حمايتى دارند و برخى ديگر تنها مشوق و انگيزاننده گروه

ــب كنفــرانس جهــانى . هســتند ــز در قال ــن اســت كــه جامعــه جهــانى ني آنچــه مهــم اســت اي
عموم مردم مسلم دانسته و دولـت را  ، حق استفاده از فرهنگ را برای1گذاری فرهنگى سياست

                                                        
مشكالت و «م از سوي يونسكو در مكزيكوسيتي برگزار شد و سندي با عنوان  1982اين كنفرانس در تابستان سال  .1

 .در آن منتشر شد» اندازها چشم
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گذاری فرهنگى و دخالت  بر اساس وظيفه تمهيد استفاده مردم از حقوقشان موظف به سياست
 ).١٣٨٩؛ رس�%، :١٣٧دو��ی، ( داند در آن مى

 تجربه فرهنگ در تعامل با بخش خصوصى و مردمى

ن مختلفـى در قالـب وضعيت موجود حاكم بر فرهنگ در كشور ما در نتيجه برهم كنش اركا
كارهای مناسب  بررسى جايگاه بخش خصوصى و ارائه راه. گيرد ارتباطات مشخصى شكل مى

قـوانين و . شناسـى آن اسـت   برای آن درگرو داشتن ترسيمى صحيح از اين وضـعيت و آسيب
ها، سـاختارها،  هايى هستند كـه در كشـور مـا مبنـای تمـامى برنامـه ترين سياست مقررات، مهم

) 1(طور كـه در نمـودار شـماره همان. گيرند انسانى، مديريت و اجرای فرهنگى قرار مى نيروی
ها و مـديران  ريزی گرفتن برنامه قابل مشاهده است، ساختارها قالب الزم برای در كنار هم قرار

ها پس از تعين يـافتن در سـاختارها  اهداف و برنامه. آورند ها فراهم مى را برای اجرای سياست
ايـن اجـزا در قالـب . شـوند رسـند و عمليـاتى مى نيـروی انسـانى بـه منصـه ظهـور مى از سوی

بديهى است كه اين . شوند كارهای هر حوزه در ادامه بررسى مى شناسى و راه   توصيف، آسيب
های مناسب بـرای تبيـين جايگـاه بخـش  توانند سياست های برآمده از آنها مى ها و داده بررسى

  .يين نمايندخصوصى در فرهنگ را تب
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 ها حوزP قوانين و سياست

هايى شـده اسـت و  های گذشته برای واگذاری امور اداره كشور به مردم تالش هرچند در سال
بر اساس بند هشتِم اصل سوِم قانون اساسى دولت موظـف اسـت تـا تمـامى امكانـات خـود را 

مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادی، اجتمـاعى و فرهنگـى «برای تحقق 
های  طور خاص جايگاه مردم و بخش خصوصـى در سياسـت هنوز به كار گيرد؛ اما به» خويش
 عنوان تـوان گفـت كـه بـه به عبـارتى مى. مشخص نيست -در حوزه فرهنگ    ويژه  و به -كشور 

های اجرايى در حوزه فرهنگ را تحت تأثير قرار دهـد، بـه  راهبردی اساسى كه تمامى فعاليت
نيـز  ).١٣٨1( ناظمى اردكـانى و كشـاورز. استآفرينى مردم در فرهنگ كشور توجه نشده  نقش

اند كه بايد قوانين و مقررات كشور در راستای  در پژوهش خود به اين مهم اذعان و بيان كرده
حمايت از بخش خصوصى فرهنـگ و فعـاالن در تحقيـق و توسـعه در ايـن حـوزه اصـالح و 

 .بازنگری شوند

شود كه به بخـش فرهنـگ و كيفيـت آن  توسعه كشور مشاهده مى  با توجه به قوانين برنامه
بخـش فرهنـگ در برنامـه . های سياستى و بيشتر با عبارات كلى اشاره شده است در حد گزاره

اند در برنامـه دوم  های فرهنگى بسيار كمرنگ طراحى شده اول در حاشيه قرارگرفته و فعاليت
تـالش شـده تـا دامنـه امـا در برنامـه سـوم ؛ ای با عنـوان فرهنـگ وجـود نـدارد نيز بخش ويژه

در . های دولت در بخش فرهنگ كاهش يابد و فرهنگ مشاركت عمومى تقويت شود تصدی
های اين قانون بر حذف موقعيت انحصاری در توليـد، توزيـع و عرضـه محصـوالت و  سياست

ــد شــده  خــدمات فرهنگــى و تقويــت مشــاركت بخــش خصوصــى در بخــش فرهنــگ تأكي
، ( استJ	�8.١٣٨٩ا.(  

های  های اول و دوم توســعه سياســت های برنامــه نيــز در بررســى سياســت )1389(رســولى 
  :شمارد گونه برمى فرهنگى ناظر به حضور مردم در عرصه فرهنگ را اين

های فرهنگى و هنری خـارج  دادن به كشورها و مجامع اسالمى و ايرانيان در برنامه اولويت •
  از كشور؛

  مردمى در جهت تأمين نيازهای بخش فرهنگ؛های  ها و مشاركت گذاری هدايت سرمايه •
  های عمومى شهرها؛ ها در اداره امور كتابخانه مشاركت شهرداری •
  توسعه نقش مردم در امورفرهنگى؛ •
ها و امكانات مادی و معنوی مردمى و اسالمى در جهت تقويت فرهنگ  استفاده از ظرفيت •

  عمومى؛
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هـا و مراكـز  هنـری غيردولتـى و كانونهای فرهنگـى و  استفاده بهينه از امكانات و ظرفيت •
  سينمايى و ويديوئى؛

فراهم آوردن شرايط و انجام حمايت مالى الزم جهت حضـور فعـال بخـش غيردولتـى در  •
 .های ذيربط گذاری فرهنگى و هنری با نظارت دستگاه ها، همچنين سرمايه فعاليت

ــه ــا گزاره در برنام ــز ب ــعه ني ــنجم توس ــارم و پ ــذاری فعاليت های چه ــى از واگ ــايى كل ــای  ه ه
غيرضروری دولتى و مشاركت بخش خصوصى و بخش سـوم سـخن بـه ميـان آمـده اسـت و 

با ايـن حـال، . سخن به ميان آمده است -ويژه در عرصه فرهنگ به -كمتر در مورد كيفيت آن 
. شـود بيشتری بر كيفيت مشاركت بخش غيردولتى تأكيـد مىدر برنامه چهارم توسعه به ميزان 

  :آمده است 104در ماده    مثال،  برای
  :های ذيل را به عمل آورد اقدام... دولت مكلف است

و توزيـع محصـوالت فرهنگـى،  توليـدتوسعه ساختارها و زيربناهـای الزم، بـرای رشـد به  •
  .نمايد مككهنری و ورزشى توسط بخش خصوصى و تعاونى با اولويت 

هـای الزم بـرای  ريزی و اقـدام های مردمى در عرصه فرهنگ دينى، برنامه مشاركت توسعه •
ها و پرهيز  های دينى با رويكرد بهبود كيفيت فعاليت های مذهبى و تشكل از هيئت حمايت

  .و انحرافات خرافاتاز 

و  فرهنگـىهای اجتماعى،  امور تصدی وظايفكند تا  ، دولت را موظف مى136همچنين ماده 
ايـران بـا  اسـالمىام قانون اساسى جمهوری  نهم و سى و خدماتى دولت با رعايت اصول بيست

  :شودهای ذيل انجام  استفاده از شيوه
  ؛اين وظايف مجریهای الزم برای توسعه بخش غيردولتى  حمايت عمالاِ . 1
  ؛خدمات از بخش غيردولتى خريد.2
و تجهيـزات و منـابع  امكانـاتبخش غيردولتى از طريق اجـاره و واگـذاری با  مشاركت. 3

  ؛فيزيكى
ــه بخــش بخشــى از مــديريت  واگــذاری. 4 در چــارچوب غيردولتــى، واحــدهای دولتــى ب

های كلى برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسالمى  سياست
 .ايران

های اجرايى در كشـور اسـت، عـدم توجـه بـه  شگيری تمامى كن ازآنجاكه قانون مبنای شكل
سـو نگـاه  تواننـد در حـوزه فرهنـگ ايفـا نماينـد، سـبب شـده تـا از يك مردم و نقشى كـه مى

گذاری در كشور از ظرفيت نهفته در اين حوزه غافل شود و ثانياً اجرای اهداف نظـام در  قانون
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ر ساختارهای اداری را بـه همين ام. گيری شود قالب تمركز در دولت و ساختارهای رسمى پى
 .ای توسعه داده است شكل فزاينده

ها و قوانين موضـوعه همچـون اصـول سياسـت فرهنگـى كشـور، بـر  هرچند برخى سياست
هـای  گذاری و عدم تمركز در امور اجرايى و هماهنگى تشكيالت و فعاليت تمركز در سياست
اساسى بر تغييـر نقـش دولـت از قانون  44های كلى اصل  كند؛ و يا سياست فرهنگى تأكيد مى

گذاری و هـدايت و نظـارت تأكيـد دارد؛ يـا در  بـه سياسـت  مالكيت و مديريت مستقيم بنگـاه
های مقابله با تهـاجم فرهنگـى نيـز بـر مشـاركت و بسـيج مردمـى بـرای رسـيدگى بـه  سياست

گذاران و  سياسـتراهكار نيازمند تغيير نگـاه  عنوان مشكالت فرهنگى تأكيد شده است؛ اما به
ها و قـانونى  تمركزگرا و بـه تبـع آن تـدوين سياسـت گذاران كشور از تمركزگرا به عدم قانون

در پى اين . جامع برای تبيين جايگاه بخش مردمى و خصوصى در اداره فرهنگى كشور هستيم
های قانونى موجـود كـه مـانعى بـر سـر راه حضـور مـردم در ايـن عرصـه  اقدام مهم بايد زمينه

 .ستند، شناسايى و از قوانين موجود پااليش شونده

 ها حوزه ساختارها و چارچوب

بررسـى  های مربـوط بـه حـوزه فرهنـگ در كشـور در سـه سـطح قابـل  ساختارها و چارچوب
گرفتن تمـامى نهادهـای اثرگـذار در ايـن  نخست در سطح كالن اداره كشور با در نظر: هستند

قوه مجريـه و سـوم  عنوان گانه؛ دوم در سطح دولت به سهحوزه اعم از دولت و نهادها و قوای 
ترين دسـتگاه فرهنگـى دولـت كـه  اصـلى عنوان در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بـه

  .عهده دار بسياری از امور فرهنگى است
بسياری به اين مهم اذعان دارند كه يكى از اشـكاالت اساسـى در ��M-�ر #�ن اداره #��ر؛ . ١

گيری و ساختار كالن فرهنگى كشور دانست كه نياز بـه  را بايد در نظام تصميمحوزه فرهنگ 
ــالح دارد ــ	ورز، ( اص � و )J	ــ  ارد)*I	ــ J١٣٨1(. ــه ــيو~ برنام ــازمان ش ــور  ريزی و س ــالن كش دهى ك

بنيـاد نيســت؛ در بهتــرين شــرايط، فرهنــگ دســتگاهى اجرايــى اســت در كنــار ديگــر  فرهنگ
های  های فرهنگى نسـبت بـه دسـتگاه ر بيشتر موارد، دستگاهكه د درحالى. های اجرايى دستگاه

های  گيری در تصـميم. ريزان برخوردارانـد اقتصادی و يا امنيتى از اولويت كمتری برای برنامـه
های فرهنگى نقشـى جـدی ندارنـد و حـداكثر رأيـى هسـتند در  كالن كشور، نهادها و سازمان

گذاری در حوزه فرهنگ است  ه مرجع قانونشورای عالى انقالب فرهنگى ك. كنار ديگر آراء
مطلـوب آن اسـت كـه  ).�١٣٨٧ـ�ب اسـ�!، ( ای نـدارد های توسـعه ريزی نيز نقشى مـؤثر در برنامـه

گيری اهداف فرهنگى باشند و يا اساسـاً شـاخص اصـلى در  های اجرايى موظف به پى دستگاه
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ه در تشـكيالت كـالن ارزيابى آنها فرهنگ باشد كـه نيازمنـد بـازنگری جـدی سـاختارگرايان
. از سوی ديگر جايگاه بخش مردمى نيز در اين تشكيالت كالن مشـخص نيسـت. كشور است

رأی مـردم اسـت، امـا ايـن ابتنـا در حـوزه فرهنـگ قابـل  هرچند نظام سياسى كشور مبتنى بـر
. گيری و اجرايى كشـور نهادهـای خصوصـى قـوی نـداريم ما در نظام تصميم. ردگيری نيست

ين مهم نيز عدم كاِر گروهـى و تشـكلى بـين فعـاالن بخـش خصوصـى اسـت بـه دليل عمده ا
گيری كـالن  هايى ايجاد شوند كه نمايندگى ايـن بخـش را در نظـام تصـميم شكلى كه تشكل

 ).��١٣٨٧ب اس�!، ( كشور برعهده داشته باشند

گيری و اجرايـى كشـور تعـدد َمراجـع  يكى ديگر از مشـكالت عمـده مـا در نظـام تصـميم
گيرندگان ُخـرد و كـالن  در كشور ما تصـميم. گيری و عدم هماهنگى آنها با هم است تصميم

گذاری برای آنها خـود بـه معضـلى جـدی بـرای اداره  سياست كه؛ )ه*	ن( متعددی وجود دارند
گرايـى در اجـرا و ارزيـابى را بـا  گيری ايجـاد هم تعدد مراكز تصميم. است  كشور تبديل شده

 .كند رو مى مشكل روبه

٢ .O;ره�� در دو� el> ر�-Mكننـده فرهنـگ اسـت كـه در  ترين كنترل ؛ دولـت اصـلى��
، )ها شهرداری(عنوان همكارانى جدی، نهادهای انقالب اسالمى، بخش عمومى  كنار خود و به

آنچـه تحـت عنـوان فرهنـگ در كشـور . همراه دارد بخش خصوصى و بخش مردمى را نيز به
هرچنـد گسـترش همكـاری . كُنش ايـن اجزاسـت و بـرهمخـورد محصـول همكـاری  رقم مى
ها و رهنمودهای كلى برنامـه سـوم توسـعه بـوده  های موازی فرهنگى از جمله سياست دستگاه

در بـين آنهـا  -جای همكـاری بـه -است، اما در حال حاضر اين تكثر و تنوع، فضای رقابت را 
های فرهنگـى  دستگاه. شته استكاری را در پى دا حاكم كرده و عملكردهای موازی و دوباره
 ).ه*	ن( رسند مورد مى 40اند به بيش از  كه به شكل مستقيم با مقوله فرهنگ مرتبط

كاری منفى به شـكلى اسـت  های فرهنگى موازی مند دستگاه نظام آسيب عمده از تعدد غير
ايى و گر كه اين تنوع و تكثر امكان ايجاد هم ضمن اين. كه امكانات موجود هرز خواهد رفت

بــديهى اســت مــديريت اعتبــارات و . ريزی منســجم بــين آنهــا را دشــوار ســاخته اســت برنامــه
رو خواهـد  های فرهنگى ضروری نيز با محـدوديت روبـه تخصيص بودجه برای كارها و برنامه

گفته نتوانسـته اسـت در  های پيش كم نيمى از دستگاه عنوان دربردارنده دست دولت نيز به. شد
ذكـر  شـايان. گرايى مورد نظـر را تسـهيل نمايـد فرهنگى و اجتماعى ايجاد همقالب كميسيون 

ــتگاه ــدرت برخــى دس ــابتى و ق ــاالی رق ــوان ب ــى  اســت ت ــانه مل های فرهنگــى، همچــون رس
 .پذيری آنها در يك نظام مديريتى را ناممكن ساخته است مديريت

اداره فرهنگـى كشـور با توجه به حضور دو سازمان اصلى در تربيـت نيـروی انسـانى بـرای 
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در زيرمجموعـه دولـت،  ).، تحقيقـات و فنـاوری وزارت آموزش و پـرورش و وزارت علـوم(
گيری  شـكل .های فرهنگـى برقـرار نشـده اسـت مند ميان اين دو و ديگـر دسـتگاه پيوندی نظام

اذعـانى بـود بـه ناكارآمـدی سـاختارهای رسـمى و  1كارگروه فرهنگ و هنر در دولـت دهـم
گرايى  رسد ايجاد هم بر اين اساس، به نظر مى. 2رفع اين اشكال با كارهای ستادیتالشى برای 

دسـت ميسـر نشـده و نيازمنـد بـازنگری سـاختاری جـدی در  اين در اين حـوزه بـا تـدابيری از
ای و سـاختاری  گرايـى بودجـه گرايى با استفاده از راهبرد هم های فرهنگى و ايجاد هم دستگاه
  .باشد
دوازده اشـكال اساسـى بــه وزارت �ره�ـ� و ار"ـ�د و ��ــU0  .ر#`Qرایـ�؛  �ـ�M-�ر اداره. ٣

: انـد از ساختار كنونى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى وارد اسـت كـه برخـى از آنهـا عبارت
عدم نظارت و ارزيابى از فضای فرهنگـى كشـور و فعـاالن ايـن عرصـه در راسـتای اهـداف و 

اندركاران بخـش فرهنـگ  دايت فرهنگى دستهای فرهنگى؛ عدم توجه به وظيفه ه مأموريت
به سمت اهداف فرهنگى كشور؛ نداشتن تعامل مؤثر با اصحاب فرهنـگ و بخـش خصوصـى 
فرهنگ؛ تمركزگرايى شديد در ستاد وزارتخانه و عدم اتكا و اعتماد به ساختارهای اسـتانى و 

   .)��١٣٨٨ب اس�!، ( محلى

توانمنـدی ادارات كـل اسـتانى شـده  در اين ميان تمركزگرايى ستادی سبب عـدم رشـد و
ها را  است و همين امر تمركز بودجه در ستاد وزارتخانه و عدم امكان واگذاری امور به اسـتان

گری افراطى سبب شده تا وزارت ارشاد همـه امـور  از سوی ديگر، تصدی. در پى داشته است
ها و بخـش  ری آنها به اسـتانهای فرهنگى را ُمباشِرتاً تصدی نموده و از واگذا مربوط به برنامه

های فرهنگـى كـه  ها و نمايشـگاه برگـزاری جشـنواره   مثـال،  بـرای. خصوصى خودداری نمايد
گيرد، ازسوی بخش رسمى ارشاد مـديريت  های فرهنگى را در برمى بخش عمدهای از فعاليت

ی تمايز گر كه بر اساس قانون، بايد بين وظايف حاكميتى و تصدی شود، حال آن و اجرايى مى
 .دولتى و تعاونى اقدام كرد قائل شده و نسبت به واگذاری دسته دوم به بخش غير

گذاری  نتيجۀ اين تمركزگرايى غفلِت بخش دولتى از پرداختن به امور حاكميتى و سياست
های خصوصـى  گيری سـازمان ريزی كـالن بـوده و در بخـش خصوصـى عـدم شـكل و برنامه
گری دولتـى  هـای تصـدی گرفتن فعاليت اقتصادی نسبت به برعهدهای است كه با توجيه  حرفه

                                                        
كـرد   هزينه ريزي براي  هاي فرهنگي و برنامه دستگاههاي دهم و براي ايجاد هماهنگي ميان  اين كارگروه از آغازين ماه .1

 .كرد بودجه قابل مالحظه بخش فرهنگ تشكيل شد كه ذيل كميسيون امور فرهنگي فعاليت مي

ميليارد تومان بود كه بيش از تمامي  1500اي كه در اختيار اين كارگروه قرار گرفت بيش از  كه بودجه جالب توجه اين .2
 .هاي فرهنگي قرار داشت، در اختيار دستگاه بودجه فرهنگي بود كه
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 .در نتيجه بخش خصوصى توسعه نيافته و ضعيف باقى مانده است. اقدام نمايند

تعريف نقشـى جديـد از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى كـه بـه حاكميـت در فرهنـگ 
شناسـى  كيفـى و كارها، اوالً ساختار سـتاد ايـن وزارتخانـه را كوچـك و  پردازد نه تصدی مى

تر خواهـد كـرد و ثالثـاً بخـش  خواهد نمود؛ و ثانياً ادارات كل استانى را واجد نقشى پررنـگ
ها شـكل داده و بـرای تصـدی امـور جـدی فرهنگـى  خصوصـى فرهنـگ را در تمـامى اسـتان

ديگر، تغيير رويكـرد مـديران فرهنگـى دولتـى سـبب تقويـت  بيان به. دهى خواهد كرد سازمان
  .دهى فرهنگى كشور خواهد شد ش خصوصى در سازمانحضور بخ

 ها ريزی حوزه برنامه

بر مبنای سطوح مختلف ساختار سازمانى اداره فرهنگ در كشور كه پيشـتر بـدان اشـاره شـد، 
ريزی فرابخشـى؛ در سـطح دولـت از  در سطح كـالن، از برنامـه. پذيرد ريزی صورت مى برنامه
. شـود ريزی سـتادی و اسـتانى يـاد مى نـگ از برنامـهريزی بخشى؛ در سطح وزارت فره برنامه
گذاری اسـت كـه در تـدوين آنهـا بايـد عـزم  ريزی در باالترين سطح از جنس سياسـت برنامه

در سـطح بخشـى نيـز . جدی كشور در واگذاری اداره فرهنگى جامعـه بـه مـردم لحـاظ شـود
گرايــى  ون بــر همريزی كــالن را شــاهديم كــه در آن بايــد افــز گذاری و هــم برنامــه سياســت

. خوبى ديـده شـود های فرهنگى، بخش مردمى و تأثير آنها در اين حوزه بـه های دستگاه برنامه
در سطح ستادی و استانى نيز بايد تمركززدايى كرد و از سوی ديگر تـالش كـرد تـا مـديريت 

ريـزی  سپاری شـود و در سـتادهای برنامـه های اجرايى به مردم برون های اجرايى دستگاه برنامه
كـه بـرای مقولـه  هنگامىمثال،  برای. فرهنگى اين سطح نيز بخش خصوصى دخالت داده شود

گيری، برخـى شـاعران بلنـدآوازه  شود بايد در جلسات تصميم گيری مى شعر در كشور تصميم
سـپاری شـود و بـه  های فرهنگى بايد برون ها نيز برنامه در استان. كشور نيز حضور داشته باشند

در ايـن حـوزه آنچـه نيـاز بـه اصـالح دارد تعيـين . فرهنگى مردمى واگذار شود های مجموعه
كردن وظــايف حــاكميتى از  حـدود دخالــِت بخــِش خصوصـى در امــور فرهنگــى و مشـخص

 و )�	ورز، ( گری است تصدیJ	(ارد *I	J١٣٨1.( 

تار پـيش از ساخ. ساختار، بودجه، نيروی انسانى و مديريت: اند از ريزی عبارت اركان برنامه
از اين سخن به ميان آمد و از نيروی انسانى و مديريت نيز در ادامه بحث خواهد شـد، در ايـن 

های فرهنگـى اسـت، بحـث  گيری و تـداوم برنامـه بخش از بودجه كه شاهرگ حيـاتى شـكل
ــگ در كشــور اختصــاص مى. خــواهيم كــرد ــه بخــش فرهن ــاراتى كــه ب ــق  اعتب ــد از طري ياب

. كننـد ب كمتر از اعتباراتى است كه مردم در اين حـوزه هزينـه مىمرات سازوكارهای رسمى به
های فرهنگى دخالت داده شوند هم اعتبارات اين بخش بـه  ريزی اگر مردم در برنامهرو،  اين از
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گرايـى و وحـدت  كَرد اين اعتبارات هم شكلى گسترده ارتقا پيدا خواهد كرد و هم ميان هزينه
 .جهت ايجاد خواهد شد

ريزی نگـاه كـرد و آن از حيـث توليـد محتواهـای  تـوان بـه برنامـه ای ديگر نيز مى از زاويه
خوبى مـورد  ها بايـد دو ركـن مخاطـب و محتـوا را بـه ريزی گونه برنامه در اين. فرهنگى است
های فرهنگـى هسـتند، بنـابراين، فلـذا بايـد نيـاز، سـليقه و  مردم مخاطب برنامـه. توجه قرار داد

های موجـود بـرای ارتقـای  ريزی بديهى اسـت تمـامى برنامـه. رار گيردمصلحت آنها مد نظر ق
های فرهنگـى نيـز  از سوی ديگر در تدوين محتواهای برنامه. فرهنگى عموم مردم جامعه است

آسيب موجود در ايـن حـوزه توجـه بـيش از حـد بـه . بايد به نيازها و مصالح مردم توجه نمود
 .سليقه و خواست مردم است

 گيرندگان اصلى در تحقق فرهنگ و تصميمحوزه مديران 

هـای اقتصـادی،  ها بايد تالش نمايند تا از اعمـال نفـوذ خـود بـا اهرم ترديدی نيست كه دولت
در . سياسى كاسته و تمهيدات الزم برای اثرگذاری بيشتر نهادهای خصوصى را فـراهم آورنـد

گاه جريان توسعه نياز به كنترل گذاری و نظارت تكيه كرده و هر مقابل آنها بايد بر اهرم قانون
در ايـن عرصـه دولـِت مقتـدر ولـى بـا گسـتره . گيرنـد و هدايتى خاص داشته باشد از آن بهره 

پيشبرد اهداف توسعه خواهد نمود تا دولتـى غيرمقتـدر و بـا گسـتره  حداقلى كمك بيشتری به 
گيرندگان  ه تصـميمكـ تحقق اين مهم جز با تغييـر نگـرش مـديران  ).��١٣٨٧ب اس�!، ( حداكثری

مـردم دادن  دخالـت. هستند، ميسر نخواهد شد –در حوزه فرهنگ    ويژه  و به -اصلى در كشور 
در اداره فرهنگى كشور گذشته از قوانين و مقررات و ساختارها به مديرانى نيازمند اسـت كـه 

مـردم را دادن  و ثانياً توانمندی الزم بـرای مشـاركت اوالً بخواهند مردم مشاركت داشته باشند
در ايـن صـورت اسـت كـه قـوانين و . داشته و بتوانند اين همكاران گسترده را مـديريت كننـد
مـديران . آورند كارآمـد خواهنـد بـود مقررات كه زمينه الزم برای اين مشاركت را فراهم مى

: بايست در مورد دو اصل مهم بينش الزم را كسب كرده و آمـوزش ببيننـد فرهنگى كشور مى
) كه بايد مـردم در اداره كشـور نقشـى عمليـاتى داشـته باشـند و ب اعتقاد مديران به اين) الف
افـزون بـر . كه كارايى و اثربخشى بخش دولتى نيز با تحقق اين مهم افزايش خواهـد يافـت آن

های خاص مـديريتى و  كارگيری مردم در امور، نيازمند توانمندی اين، الزم به ذكر است كه به
های الزم  ای در كشور است كه افزون بر آموزش هادينه نمودن دولت شبكهحركت به سمت ن

اسـت ذكـر  شـايان. بايد شرايط احراز مشاغل مديريتى فرهنگى را نيز مـورد توجـه قـرار دهـد
ای مــديران در  های سـليقه ديــدگاهبـودن  رو هســتيم حـاكم اكنــون بـا آن روبـه آسـيبى كـه هم

های فرهنگى در صورتى است كه مـردم  هويتى سازمانشدن  كارگيری مردم و ترس از تهى به
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 .در اداره امور مربوط به آنها دخالت نمايند

 حوزه كارشناسان و نيروی انسانى

در هر سازمانى كارشناسان و نيروی انسانى تحقق بخش تدابير مديريتى هستند، افزون بـر ايـن 
نــدی از نيروهــای مناســب و م بهره. اند های ســازمانى گيری ســازان تصــميم كارشناســان تصميم

نمايـد؛ كـه متأسـفانه بخـش  های مديريتى را برطرف مى توانمند بخش قابل توجهى از دغدغه
های  رو است، به شكلى كه يكى از سياسـت فرهنگ در اين حوزه با مشكالت گوناگونى روبه

. تكلى برنامه سوم توسعه كشور نيز تقويت كيفيت پايين نيروی انسانى در بخش فرهنگ اسـ
از . بررسـى اسـت  نمونـه قابـل عنوان تركيب نيروی انسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بـه

خانـه فاقـد مـدرك تحصـيلى  درصد كاركنان ايـن وزارت 40لحاظ مدرك تحصيلى بيش از 
بخـش عمـده نيـروی . شناسـى دارنـد تر از كار درصـد مـدرك پـايين 56دانشگاهى و بيش از 
بـه مشـاغل  ).نفـر شـاغل پشـتيبانى 3ازای هر شغل اصـلى بـيش از  به( خانه انسانى اين وزارت

بـودن  از لحـاظ دارا. پردازنـد شناسى و تخصصى مى پشتيبانى و اجرايى و مابقى به مشاغل كار
درصــد از كاركنــان ايــن وزارت  80های الزم در امــور فرهنگــى مــدرك تحصـيلى  تخصـص

  1.ى ايشان استهای تخصص مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر و فعاليت غير
دهنده مـردم را در پـى خواهـد  های مشـاركت اين نوع تركيب عدم اجـرای مناسـب برنامـه

داشت و در صـورت تـدوين ضـوابط از سـوی ايـن بدنـه، آن ضـوابط از كارآمـدی الزم نيـز 
كـه هنرمنـدان و گرداننـدگان امـور فرهنگـى و هنـری كشـور  درحالى. برخوردار نخواهد بود
شـمار   دانشگاهى برخوردار بوده و از نخبگان علمى و فرهنگى كشـور بـهعموماً از تحصيالت 

های اصـلى و فكـری فرهنگـى و تـالش بـرای  سـپاری برنامـه در چنين شـرايطى برون. آيند مى
كارهای  ترين راه شناسى به بخش فرهنگ از مهم ساماندهى و ترميم و تزريق نيروی انسانى كار

 .قابل پيشنهاد است

 لياتحوزه اجرا و عم

. پـذيرد های فرهنگى در كشور ما از سوی پنج بخـش اصـلى صـورت مى تحقق اجرايى برنامه
گانه و يا تركيبـى از  توان گفت هر ُرخداد فرهنگى در كشور توسط يكى از اين اركان پنج مى

بـر ايـن . ای رقـم نخواهـد خـورد شود و بدون حضور اينها هيچ ُرخداد فرهنگـى آنها انجام مى
                                                        

در ايـن   1388 كه در سال» شناسي نيروي انساني حوزه ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آسيب«بر اساس پروژه  .1
 .خانه به پايان رسيده است وزارت
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برقراری تعامل مناسب ميان آنها و توجـه بـه تقسـيم كـار بـين آنهـا بسـيار در مـديريت اساس 
: انـد از ايـن اركـان مـديريت فرهنگـى در كشـور عبارت. فرهنگى در كشور مؤثر خواهد بـود

های اجرايــى وابسـته بــه آن، نهادهــای انقـالب اســالمى، نهادهــای عمــومى  دولـت و دســتگاه
  .بخش خصوصى و بخش مردمىها،  دولتى همچون شهرداری غير

 

 
  

. های فرهنگـى كشـور اسـت گيـری برنامـه به رسميت شناختن اين اركان نخسـتين مهـم در پى
گفته تعريفى دقيق ارائه كرد و حـوز~ اثرگـذاری آن را  همچنين بايد از هر يك از اركان پيش

 .تعريف كرد

ترين نقشـى كـه دولـت  همنظران، م طور كه پيش از اين نيز بيان شد، به اعتقاد صاحب همان
تواند در فرهنگ ايفا نمايد فراهم ساختن شرايط و امكانـات كـافى بـرای تحقـق و توسـعه  مى

های صنفى و نهادهـای  همچنين بايد از نهادهای فرهنگى مردمى و انجمن. امور فرهنگى است
اد ايجـ. گذاری را برعهده گيـرد عمومى فرهنگى حمايت نمايد و وظيفه هدفگذاری و سياست

ها و امكانـات فرهنگـى دينـى  بانك اعتباری خاص برای حمايت از فرهنگ و افزايش كمك
 و )�ـ	ورز، ( آينـد حساب مى  آفرينى به ها نيز از مصاديق اين نقش در مساجد و حسينيهJ	ارد)ـ *I	ـJ

١٣٨1.( 

آفرينـى مـردم صـورت پذيرفتـه  گيری نهادهای انقالب اسالمى با هدف نقش هرچند شكل
هــا بــه ســاختارهايى رســمى مشــابه ديگــر  امــا گــذر زمــان آنهــا را در بســياری از حوزهاســت 
البتـه، همچنـان بـه دليـل اسـتقالل نسـبى آنهـا از تغييـر و . های دولتى بَدل كرده اسـت سازمان
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های آن در بـين مـردم، در جريـان فرهنگـى  تحوالت سياسى دولتى و پويايى انقالب و آرمان
البتــه، ايــن حــوزه نيــز نيازمنــد بــازنگری اساســى در نحــوه . تندجامعــه اثــربخش و مــؤثر هســ

   . استبودن  مردمى   ويژه  ها و به ريزی برنامه
ــان مى كــه از بخــش خصوصــى و خصوصى هنگامى ــه مي ــور ســخن ب ــد  ســازی در كش آي

شود كه البته، توجه به تفكيك هويتى و تعينى ايـن  ناخودآگاه دخالت مردم به ذهن متبادر مى
توان گفت بهتـرين نـوع مشـاركت مـردم در عرصـه  مى. ز يكديگر بسيار مهم استدو بخش ا

بـر همـين اسـاس، گسـترش . فرهنگ نيز مشاركت گروهى آنها و نـه مشـاركت فـردی اسـت
توانــد  هـای فرهنگـى و واگـذاری امـوری از فرهنــگ كشـور بـه بخـش خصوصـى مى تعاونى

اما بايد توجه داشـت كـه فعاليـت رسـمى ؛ )ه*ـ	ن( سياستى كلى در اين راستا قرار گيرد عنوان به
نمايـد  بخش خصوصى فعلى در حوزه فرهنگ نه به شكل تعاونى كه عموم مردم را درگير مى

های حقوقى انتفاعى و غيرانتفاعى است كه تنها گروه خاصـى از مـردم  كه در قالب شخصيت
نماينــدگى در هــای انتفــاعى ايــن  در حوزه. نماينــد هــای مشخصــى نماينــدگى مى را در حوزه

هـای غيرانتفـاعى نيـز در جهـت برخـى اهـداف  راستای درآمدزايى و كسب سـود و در حوزه
بنابراين مالك شناسايى اين بخش داشتن مجوزهای رسـمى ؛ شخصى و نه لزوماً عمومى است

ای فرهنگى است؛  های رسمى و حرفه های دولتى و پرداختن به فعاليت فعاليت از سوی دستگاه
 ... .های علمى و هنری و ت فرهنگى و آموزشگاههمچون مؤسسا

ازآنجاكه اگر جريان توسعه بر دوش مردم باشد دوام و قوام بهتری خواهد داشت، بايد اين 
دهى شود؛ ثانياً با واگـذاری  خوبى سازمان نهادها اوالً ايجاد شوند تا توان مردم در اين قالب به

شـدن  آفرينى آنها زمينـه تقويـت و قدرتمند نقش فرصت بيشتر برایدادن  امور به اين نهادها و
بـه ويـژه  -تنها تهديدی برای جريان توسـعه  نهادهای خصوصى توانمند نه. آنها را فراهم آورد

�ـ�ب اسـ�!، ( آيند كه فرصتى بسيار مطلوب نيز خواهند بود حساب نمى  به –محور  توسعه عدالت

نخستين مشـكل مقـرون بـه : رو است تى روبهاما فعاليت فرهنگى در اين حوزه با مشكال؛ )١٣٨٧
دومـين . گذاری در بخـش فرهنـگ و هنـر بـرای بخـش خصوصـى اسـت صرفه نبودن سرمايه

. اسـت... هـای بخـش غيردولتـى، نحـوه مجّوزهـای الزم و مشكل عدم تعريف حـدود فعاليت
ی�ـ�ان، )	ووسـ و د( های فرهنگى از نظر تـاريخى بـه دولـت اسـت فعاليتبودن  مشكل سوم وابسته

در حـوزه فرهنـگ كـه صـبغه    ويژه  همين امر تولد و تداوم حيات مؤثر اين بخـش را بـه؛ )١٣٨٩
 .رو نموده است تر است با مشكل روبه سودآوری در آن كمرنگ

هـای مـردم كـه اكثريـت نسـبى جامعـه را تشـكيل  اما در بخش مردمى شاهد حضـور توده
ته، مؤثرترين بخش را نيز دربر گرفته و شاخصى های فرهنگى هستيم كه الب دهند در فعاليت مى
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تأثيرپذير و مخاطب 

مشتري فعال 

كننده  پشتيباني

همكاري در اجرا 

جري م

مشتري منفعل  

رسـمى اسـت  اين بخش كه البته، عموماً غير. جدی برای بررسى فرهنگ عمومى جامعه است
جای كشور مـا فعاليـت نمـوده و  های مذهبى هر ساله به مدتى طوالنى در جای در قالب هيئت

ه شـده و بودجـه بسـيار قابـل ها مستقر بـوده و كـامًال خـودگران ادار در مساجد كشور و محلّه
مشـابه ايـن فعاليـت . نمايند ها و البته، بدون كمك دولت هزينه مى توجهى را برای اين فعاليت

. سـاز تعـين يافتـه اسـت هـای مختلـف خيـرين مدرسه سازی در انجمن در قالب نهضت مدرسه
دليل عدم  اين بخش از نقاط قوت آن و عدم ارتباط آن با نهادهای رسمى بهبودن  خودگردان

 .آيد شمار مى  های اين بخش و اثرگذاری آن، از نقاط منفى به استفاده آنها از ظرفيت

. توان نسبت مـردم و فرهنـگ را در يكـى از انـواع زيـر حصـر نمـود بندی مى در يك جمع
  :ها حكايت از نسبتى دارد كه دولت بايد با مردم برقرار نمايد توجه به هر يك از اين حوزه

  
های فرهنگى برای آنها طراحى و  ای هستند كه دستگاه های فرهنگى گاهى متأثر از برنامهمردم 

كم  ها و جهت دهى به آنها نقش نداشته و يـا دسـت گيری آن برنامه نمايند و در شكل ارائه مى
در برخـى . دسـت اسـت ايـن  عموم توليدات صدا و سيما در كشـور مـا از. نقشى جدی ندارند

ای پرداخت كنند و اصطالحاً نقش مشـتری آن  های فرهنگى هزينه برای برنامه مواقع مردم بايد
يا اين ايفای نقش منفعل اسـت و : ها و محصوالت آنها را بازی كنند؛ كه دو حالت دارد برنامه
گيری برنامه و محصول فرهنگى نقش ندارند، اما در  در حالت نخست، مردم در شكل. يا فعال

های كتـاب عرضـه  هايى كه در نمايشگاه همانند استفاده مردم از كتاب. استفاده از آن مختارند
در حالـت دوم مـردم . شـوند هـايى كـه در سـينما نمـايش داده مى شوند و يـا تماشـای فيلم مى
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دهنده يك كاالی فرهنگى و يا برنامه فرهنگى هستند، مشابه كاالهايى كه با سـفارش  سفارش
ــتری توليــد مى هــای فرهنگــى در  ی برگــزاری برخــى كالسهمچــون تقاضــا. شــوند مش

های فرهنگـى هسـتند  كننده برنامه در شرايط ديگری مردم پشتيبانى. سراهای شهرداری فرهنگ
های فرهنگـى مـردم  در برخى برنامـه... . ساز و همچون خيّرين مدرسه... اعم از مالى، فكری و

های  عموم برنامـه. گى هستندهای فرهن های فرهنگى در اجرای برنامه همكاران اجرايى دستگاه
در برخـى شـرايط نيـز  نهايـت  در ؛ وها نوعى از اين همكاری را دربردارنـد فرهنگى شهرداری
  ... .ها، مساجد و های فرهنگى هستند، همچون مؤسسات فرهنگى، هيئت مردم ُمجری برنامه

گيری و اجــرای  شــود بايــد نقــش مــردم در دو حــوزه تصــميم طور كــه مشــاهده مى همــان
هـای  شدن فرهنگ باشيم كـه در حالت های فرهنگى تقويت شود تا بتوانيم شاهد مردمى برنامه
  .گفته، اولى مفقود و دومى حداقلى است پيش

 آفرينى مؤثر مردم در فرهنگ كشور مدل نقش

گيـرد، بـرای طراحـى الگـوی  مى گذاری و اجـرا را دربر ازآنجاكه فرهنگ دو سـطح سياسـت
در ايـن . اداره فرهنگى كشور، بايد اين دو سطح را در كنار هم قـرار دادآفرينى مردم در  نقش

نقطه كانونى نظام فرهنگى كشـور در نظـر گرفتـه  عنوان الگو شورای عالى انقالب فرهنگى به
گانه و نهادهـای عمـومى فرهنگـى در الگـوی زيـر در كنـار بخـش  نقش قوای سه. شده است

  :اند از ظام فرهنگى كشور عبارتاركان ن. خصوصى و مردمى ديده شده است

ــى. 1 ــالب فرهنگ ــالى انق ــورای ع ــه ش ــاهنگى و  ب ــرل و هم ــدهى، كنت ــتاد فرمان عنوان س
 گذاری؛ سياست

 های نظام در كشور؛ كننده سياست ترين اجرا عنوان اصلى به قوه مجريه. 2

دادن آنهـا در  های كالن فرهنگى با مبنا قرار كننده از سياست عنوان پشتيبانى به قوه مقنّنه. 3
 ای كشور؛ تصويب قوانين و مقررات توسعه

 عنوان ضمانت اجرايى عدم تخلف از قوانين و مقررات؛ به قوه قضاييه. 4

عنوان كنشگران اصلى در مسير تحقق و حفاظـت از اهـداف  به نهادهای انقالب اسالمى. 5
اعى، هــای مختلــف فرهنگــى، اجتمــ انقــالب اســالمى و كنشــگرانى اجرايــى در فعاليت

 اقتصادی و سياسى؛

كننده نيـروی انسـانى بـرای طراحـى و  عنوان تأمين به نظام تعليم و تربيت و نظام پژوهش. 6
افزارهای الزم برای ايـن مهـم  كننده نرم های فرهنگى و توليد ريزی و اجرای برنامه برنامه

يگـر ذكر است، فعاليت د شايان. شود كه شامل آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه مى
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. نيروی انسانى و برنامه: اركان نظام فرهنگى كشور درگرو وجود دو عامل اساسى است
اهميت نظام تعليم و تربيت و دليل جداسازی آن از ديگر اركان و توجه ويژه به آن، آن 

نظام تعلـيم و تربيـت هـم . يابند است كه اين دو عامل اساسى توسط اين نظام تحقق مى
اعم از بخش دولتـى  -ی اداره كشور را در خود طراحى و به جامعهافزارهای الزم برا نرم

نمايــد و هــم نيــروی انســانى الزم بــرای اداره جامعــه را تربيــت  ارائــه مى -و خصوصــى
 نياز از آن دانست؛ توان بى گفته را نمى كه هيچ يك از اركان پيش طوری نمايد؛ به مى

ــاعى -بخــش خصوصــى. 7 ــاعى و غيرانتف ــم از انتف ــه  -اع ــوقى ك ــخاص حق ــب اش در قال
ــه در حوزه نقش ــى در اداره جامع ــای مختلــف اقتصــادی، سياســى، فرهنگــى و  آفرين ه

 عهده دارند؛  اجتماعى را بر

های فرهنگى هسـتند و  های حقيقى جامعه كه هم مخاطب برنامه عنوان شخصيت به مردم. 8
اعى و فرهنگـى های كالن اقتصادی، سياسـى، اجتمـ سازی برای تحقق برنامه هم با زمينه

 .های فرهنگى دارند نقشى جدی در اجرای برنامه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 در اداره فرهنگ كشور غير دولتىاعتالی جايگاه بخش  نامه سياست

در و بخـش خصوصـى های مورد نياز برای تعريف و تقويـت جايگـاه مـردم  مجموعه سياست
در شـش حـوزه قـوانين، سـاختارها، مـديران، . شود اداره فرهنگ كشور در قالب زير ارائه مى

در ذيـل هـر حـوزه ابتـدا سـطح  ها تبيـين و ريزی، نيروی انسانى و عمليات ايـن سياسـت برنامه
ها در  سياست در سه سطح ملى، بخشى و اجرايى مشخص شده است؛ سـپس مجـری سياسـت

قالب دولت، نهادهای انقالب اسالمى، نهادهای عمومى غيردولتى، بخش خصوصـى و بخـش 

�Aه 
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 فرهنگى

 �Aه 
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ها در سـه  گيـری سياسـت زمان مورد نيـاز بـرای پى  مردمى مشخص شده است؛ در ادامه مدت
خروجى و نتيجه  نهايت،  مدت مورد توجه قرارگرفته؛ و در مدت و كوتاه دت، ميانسطح بلندم

  .مورد نظر سياست بيان شده است

 قوانين و مقررات
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O����  mN�  7ز��ن  �@ر  �  Mرو+� و *-�@

>�	J�# و Eی	ری'!  ح*
VK� !ا�#  !�?\

7*_Jی<  ا�?b !	ه
��د� و ��سس	ت 

  �J	د ��دم

دو%�J ،E	ده	!   ا+�ای
ا�XJب و �J	ده	! 

��*�  

 ��دم   ��ت �?	ن%	� J	C?"���	ر)E و �
E?%	�� از   ه	! ��ه��



: %�� �O��� 7ه� U0" Q7م اداره �ره�� #��ر، <�  0 �ر�V*�  35                         ��ز7 �<ر راه:رد �رد� �
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 گيری بندی و نتيجه جمع

مديريت دولتى همواره در پى اداره مؤثر امور عمومى جامعه است كه در اين ميان نقش مـردم 
اداره در راسـتای دغدغـه تعـين يـافتن رأی تضاد ميان سياست و . بسيار مهم و تأثيرگذار است

ــن مســير و  دولت. مــردم در نظــام اداره كشورهاســت ــا رويكــرد دخالــت حــداقلى در اي هــا ب
بخش . ها به مردم هستند سازی و پرداختن به امور حاكميتى درصدد واگذاری تصدی كوچك

گيـری از  بـا بهره توانـد دولت مى. دار امور بسياری باشد تواند عهده خصوصى در اين زمينه مى
ای اقدام به گردآوری همه اركان ارائه خدمت در عرصه عمومى نموده و در اين  الگوی شبكه

چارچوب با اعمال مـديريت و نظـارت صـحيح، كيفيـت و كـارايى مـديريت دولتـى را ارتقـا 
در عرصه فرهنگى كـه شـاخص اصـلى در    ويژه  به -گذاری عمومى در كشورها سياست. بخشد

 .به اين ايفای نقش نيازمند است -يت يافتن در جامعه استآن عموم

بـودن حكومـت  گذاران توجه به مردمى در جمهوری اسالمى ايران همواره دغدغه سياست
و واگذاری امور به ايشان بوده است كه مبانى قانونى آن در قانون اساسى ديـده شـده اسـت و 

اداره كشور در حوزه فرهنگى با مبانى وضعيت موجود . اكنون نيازمند ساختاری مناسب است
ريزی، نيروی انسـانى  قانونى ما فاصله داشته و در ساحت مقررات، ساختارها، مديريت و برنامه

ــه ــرای برنام ــت و اج ــد سياس ــع  ها نيازمن ــى و مراج ــؤلين فرهنگ ــا مس ــت ت ــد اس هايى كارآم
طراحـى و ُمَحقـق  گذاری كشور با توجه به آنهـا بتواننـد نظـام فرهنگـى كارآمـدی را سياست
  .نمايند
كشـيدن امـور فرهنگـى  ترين ركن در اين نظام تبيين نقشى مؤثر برای مردم در به دوش مهم
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بـر . آفرينى مردم در نظام فرهنگى كشور قابل ارائه است كشور است كه مبتنى بر الگوی نقش
ر عنوان دو بخش مستقل در كنا به -اين اساس، ضمن تعريف بخش مردمى و بخش خصوصى

 -های فرهنگى در كشور يعنى دولـت و نهادهـای انقـالب اسـالمى دو ركن ديگر تحقق برنامه
ذكر است محور اصلى در فرهنگ  شايان. شدن فرهنگ در كشور اميد بست توان به مردمى مى

كشــور نظــام تعلــيم و تربيــت و پــژوهش اســت كــه مســؤليت تــأمين نيــروی انســانى و توليــد 
های  سياسـت. عهـده دارد را بـرای نظـام اداره فرهنگـى كشـور بـرافزارهای الزم فرهنگـى  نرم

سـازی  های مختلفـى را كـه بـرای مردمى مذكور در اين مقاله در پى آن است تا ابعـاد و زمينـه
اميـد كـه مـورد توجـه مـديران و . نظام فرهنگى كشور مورد نياز است مورد توجـه قـرار دهـد

 .گيرندگان فرهنگى كشور قرار گيرد تصميم
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