
 

١ 

 

 

 

 آسيب شناسي مديريت در سازمانهاي فرهنگي
 

 

 محمد رضا باقري

 دانشجوي دكتري مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اصفهان

bagheri@iranculture.org 
 

 

 چكيده

توانايي سازمان هاي فرهنگي در پيش تحوالت امروزه جهان موجب عدم توازن ميان پيچيد گي هاي روز افزون سازمان ها و عدم 

 .بيني و مقابله با اين تحوالت در محيط نامطمئن شده است

سازمان هاي فرهنگي براي روياروئي با تهديدات محيطي و استفاده از فرصتهاي احتمالي ناچارند ظرفيت ها و توانمنديهاي دروني 

ماهيت انساني و فرهنگي سازمان هاي فرهنگي و . تقويت كنندخود را شناخته، نقاط ضعف خود را ترسيم و نقاط قوت خود را 

اين سازمان ها بايد عالوه بر موج آفريني در جامعه . پيچيده بودن رفتارهاي كاركنان موجب افزايش پيچيد گي آنها  گرديده است 

 .يد تمدن امروزي باشند موجبات توسعه خود سازمان و مديران فرهنگي را فراهم آورند تا بتوانند پاسخگوي نياز هاي جد

از آنجا كه تعالي فرهنگي نقش اساسي در اصالح امور كشور دارد، راه برون رفت از وضعيت فعلي شناخت آسيب هاي درون و 

پيرامون محيط سازمانهاي فرهنگي مان است كه با از بين بردن آن آسيب ها، راهكارهاي مناسب براي خلق الگوي فاضله كشور 

 .ت فرهنگ ديني آشكار گرددمسلمان بر محوري

 آسيب شناسي، مديريت فرهنگي، سازمانهاي فرهنگي، نظام سياسي: كليد واژه

 

 طرح مسأله
عصري كه از دوران الكترونيك گذشته وپا به دوران بيولوژيك . عصر كنوني عصر تحوالت شتابنده و غير قابل پيش بيني است

واقعيت هاي مجازي تسلط خود را بر جهان و ارتباطات آن  نشان خواهد داد و اين نهاده كه در آينده نه چندان دور جهان مجازي و 

تحوالت موجب عدم توازن ميان پيچيد گي هاي روز افزون سازمان ها و عدم توانايي سازمان هاي فرهنگي در پيش بيني و مقابله 

 .با اين تحوالت و پيچيد گي هاي در محيط نامطمئن خواهد شد 

نگي براي مقابله با فشارها و تبديالت محيطي و استفاده از فرصتهاي احتمالي ناچارند ظرفيت ها و توانمنديهاي سازمان هاي فره

ماهيت انساني و فرهنگي . دروني خود را شناخته، نقاط ضعف خود را ترسيم و تقويت نقاط قوت را در دستور كار قرار دهند 

اين ساز مان ها بايد عالوه . كنان موجب افزايش پيچيد گي آنها  گرديده است سازمان هاي فرهنگي و پيچيده بودن رفتارهاي كار

بر موج آفريني در جامعه موجب توسعه خود سازمان، مديريت و مديران فرهنگي را فراهم آورند تا بتوانند پاسخگوي نياز هاي 

 .جديد تمدن امروزي باشند 
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بي شك باالترين و واالترين عنصري كه در « و » 1بختي هاي ملت استفرهنگ مبدأ تمام خوشبختي ها و بد « از آنجا كه 

راه برون رفت از وضعيت فعلي و اصالح امور كشور در اصالح » 2موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است

ديران ارشد سازمان است و بالطبع در حيطه سازمان ها نيز اصالح فرهنگ سازماني بر عهده م. و تعالي فرهنگ اين كشور نهفته است 

سازمان هاي فرهنگي نيز بويژه مي بايست از مديران ارشد فرهنگي متخصص و مجرب بر خوردار باشند تا بتوانند عالوه بر اصالح 

 . وضعيت سازمان خود در جامعه نيز با ايجاد، حركت بخشي، هدايت و كنترل موج فرهنگي مناسب اصالح گر و نقش آفرين باشند

مطالعات نشان مي دهد كه نظام اداري در ايران به رغم پيشينه تاريخي خاص فاقد موقعيت و شرايط مناسب و مطلوبي بوده است 

حتي با وقوع انقالب اسالمي و ايجاد تحوالت سياسي و اجتماعي در جامعه همچنان در گير مسايل و مشكالت پيچيده اداري خاص 

وجود مقررات دست و پا گير، چند كاره بودن : بر اساس مطالعات انجام شده عبارتند ازپاره اي از اين مشكالت . 3خود است

 . ...مديران، حاكم بودن رابطه به جاي ضابطه در تمامي سطوح، پايين بودن بهره وري و

س كوتاه تر، كمبود در اين ميان به نظر مي رسد ساز مان هاي فرهنگي از اوضاع نامناسب تري بر خوردار باشند چرا كه سابقه تاسي

اتخاذ ، تجربه مديريت فرهنگي بومي، عدم امكان الگو برداري از نمونه هاي خارجي، تاثير پذيري بيش از حد از نظام سياسي

 .  براي آنها مزيد بر علت شده است... سياستهاي فرهنگي متناقض در دول بعد از انقالب اسالمي و 

ريت در سازمانهاي فرهنگي تحت تاثير چه متغيير هايي قرار دارد و چالشهاي اساسي پرسش اساسي در اين مقاله آن است كه مدي

 پيش روي آن چيست ؟

به منظور پاسخ به پرسش مذكور، ارائه تعاريف و مفاهيم و باز بيني اجمالي مسايل اداري در ايران جهت بررسي مو ضوع از ديد گاه 

 .مديريت و جامعه شناسي سازمانها ضروري است 

 ريف و مفاهيم تعا

  :سازمان  فرهنگي 
 4اگر چه برخي صاحب نظران. به سازماني گفته مي شود كه ارتقاي فرهنگ عمومي جزء اهداف و مأموريت هاي اصلي آن باشد 

معتقدند كه نمي توان بين دستگاه ها از لحاظ پرداختن به امور فر هنگي تفاوتي گذاشت و آنها را دستگاه هاي فرهنگي و غير 

به هر حال به نوعي كار فرهنگي صورت مي گيرد ولي همچنان كه  هر دستگاهيچرا كه در دل مأموريت هاي . نگي ناميدفره

توضيح داده خواهد شد براي پرداختن تخصصي به امر رشد و ارتقاي فرهنگ عمومي و عدم اتخاذ تصميمات غير كارشناسي 

شدني را به فرهنگ جامعه وارد نموده است به نظر مي رسد تفكيك ساز مان تا بحال خسارات عظيم و جبران  نا "فرهنگي كه اتفاقا

 .فرهنگي از غير آن ضروري باشد 

 :مديريت فرهنگي

 منابع مادي و انساني در جهت تحقق اهداف فرهنگي) اثربخش(كارگيري كارا و مؤثر  مديريت فرهنگي عبارت است از به

 هاي فرهنگي در جهت رسيدن به اهداف متعالي فرهنگ ارزيابي سازمان مديريت استراتژيك علم و هنر، تدوين، اجرا و
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 آسيب شناسي مديريت 
دسته اول به طور كلي اشاره به چالشهاي . آسيب هاي مديريت در سازمانها را مي توان به دو دسته عمومي و اختصاصي تقسيم نمود

ير آن مي شود كه در اينجا به برخي از آنها به طور اجمالي  موجود در نظام اداري ايران دارد و شامل سازمانهاي فرهنگي و غ

ولي دسته دوم آسيب ها خاص دستگاههاي  فرهنگي است كه بدليل ارتباط موضوع بيشتر مورد بحث قرار مي . پرداخته مي شود

 .گيرد

 آسيب هاي عمومي

اي را عهده دار شد  وظايف مهم و گستردهو دولت بود كه در كشور رخ داد   پيدايي نظام اداري ايران برخاسته از تحوالت جديدي

كرد و داراي اقتصاد تك محصولي و متكي به در  به عبارت ديگرايران در حالي كه از يك سو مراحل اصالحات ارضي را طي مي .

 اسي تالش ميفرهنگي و سي ،آمد هاي نفتي مي شد از سوي ديگر براي دستيابي به توسعه و پيشرفت در زمينه هاي مختلف اجتماعي

از اين رو رفته رفته وظايف دولتي به . جهت اهداف استعماري عقب نماند  در» گوي توسعها ل«تا از همرديفان خود در يافتن كرد 

نظام بوروكراسي  ،چنين شرايطي تحت .سنگين تر و شرايط مناسب براي رشد ديوان ساالري عظيم فراهم شد  مراتب گسترده تر و

 . 5رب و مطابق با شرايط و امكانات آن بود به كشور ايران وارد شد و گسترش يافتكه  بر گرفته از غ

جامعه خود هستيم كه در  و ناهماهنگ با بافت و ساختار سنتي و فرهنگي غير كار آمد ،امروزه در ايران شاهد نظام اداري ناتوان

مع در حال رشد نيز مانند ساير جواايران . است  يايف مهمي كه بر عهده دارد ناتوان و داراي عملكرد ضعيفوظپاسخگويي به 

 . 6هماهنگ و سازگار نيست كه با ابعاد مختلف ساختار جامعه خود گرفتار نظام اداري غربي است

اداري پيچيده كه ساليان  با شناخت اجمالي از چگونگي رشد و نضج يافتن نظام اداري در كشور ضروري است به بررسي مسايل

تا با آگاهي بيشتر ريشه هاي مسايل . بپردازيم  و همچنان پا بر جا باقي مانده است وكراسي ايران ريشه دوانيدهسال در نظام بور

به طور كلي برخي . بوروكراسي در ايران را شناسايي كرده و راه حل هاي مهم و اساسي به منظور رفع اين گونه مشكالت را بيابيم 

 در بي اعتمادي و بد بيني  از جمله ايران كه زمينه هاي ري كشورهاي در حال رشد واز مسايل و مشكالت پيچيده در نظام ادا

 :اركنان و ارباب رجوع را فراهم آورده اند را مي توان در چند مقوله به شرح ذيل بر شمرد كه عبارتند از ك

 تسلط خواست ها و تمايالت شخصي و يا گروهي -1

دخالت هاي شخصي افراد يا گروه ها و سليقه ها ،فضاي كاري هنوز هم اعمال نظرها به رغم وجود قوانين و ضوابط اداري حاكم بر 

و سر نوشت سازمان وجود دارد كه اين  امر خود به جابجايي اهداف در سازمانها مي انجامد و در نتيجه به  در فعاليت هاي سازماني

اهداف و  رت ديگر خود محوري مديران و جايگزينيبه عبا. سازماني خواهد شد  فاهداو گروهي جايگزين  تدريج اهداف فردي

متاسفانه . حاصل از اين گونه حاكميت هاي غير رسمي دانست  پي آمد را مي توان .منافع شخصي مديران به جاي اهداف سازماني 

 ساز مان هاي و از جمله ايران دچار پي آمد هاي حاصل از اين گونه جا به جايي اهداف در نظام اداري كشور هاي در حال رشد

 .7اداري خود هستند

 توجه بيش از حد به روابط غير رسمي در سازمانها -2

ميتواند نقش مفيد و موثري در  وجود ساختار غير رسمي در سازمان امري اجتناب ناپذير است و به لحاظ دارا بودن توانايي بالقوه

 رشد از جمله ايران وضع به گونه ديگري است نخست  جهت اهداف سازماني داشته باشد اما در نظام اداري كشور هاي در حال
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آنكه روابط غير رسمي در سازمان ها به شيوه اي نادرست وغير معقول شكل مي گيرد به طوري كه عملكرد و كار كردهاي آن 

 .ودبراي سازمان موانع ومشكالت را ايجاد ميكند و مانع پيشرفت و توسعه سازمان در جهت نيل به اهداف سازماني مي ش

دوم آنكه  استفاده هاي نادرست و توجه بيش از حد به روابط غير رسمي در سازمان موجبات تضعيف زمينه هاي حاكميت قانون را 

مطالعات در اين باره نشان مي دهد كه  نظام . تا حدي كه سيستم مديريت را با مشكالت عمده مواجه مي كند فراهم مي كند 

بر عواملي از قبيل  "عموما ءو ارتقا انتصاب ،و معيار هاي اصلي پايه گذاري نشده و استخدام  شايستگي كاركنان بر پايه ضوابط

  .مقامات ذي نفوذ و ارتباطات غير رسمي و موارد غير اصولي مشابه استوار است  توصيه ،مناسبات خويشاوندي

 عدم توجه سيستم مديريت به كارمند به مثابه انسان اجتماعي -3

روسا و مديران نظام  رشد از جمله ايران هماره نظام استبدادي حاكم بوده و تمامي امور تحت سلطه و نظارتدر جوامع در حال 

همين . صاحبان آن به شمار مي رفته است سياسي قرار داشته است به طوري كه قدرت وسيله اي در جهت نيل به اهداف استعماري 

در نظر ايشان كاركنان به مثابه ابزار كار و نه به منزله انسان . حاكم بوده است  نيز نگرش نيز در ذهنيت مديران و روساي نظام اداري

و  از اين رو عدم توجه به نياز هاي رواني و اجتماعي كاركنان و عدم شكوفايي استعداد ها. اجتماعي و رواني تلقي مي شده است 

و مسايلي است كه از  ردن عملكرد آن ها يكي از مشكالتتوانايي هاي  بالقوه آن ها در جهت ارتقاي كيفيت كاركرد و كارآمد ك

مطالعات در اين باره . گذشته تاكنون در نظام اداري كشور هاي در حال رشد و از جمله ايران همچنان پا بر جا باقي مانده است 

يروي انساني و بي توجهي در ناتواني نظام مديريت در شناخت دقيق و علمي مقوله ن نشان مي دهند كه در نظام اداري اين كشور ها

عرصه عمل در اين باره مجموعه شرايطي را فراهم مي آورد كه سازمانها و سيستم مديريت را با تنگناها و مشكالت اساسي مواجه 

نوعي ترس و وحشت در رده هاي پايين از رده هاي باالي سازماني مي شود كه در  همچنان سازمان در عين حال مروج. مي نمايد 

 .ت در عملكرد سازمان تاثير منفي بر جاي خواهد گذاشت نهاي

كه فرهنگ سنتي  نا هماهنگي ناسازگار و بنا براين چنين مي توان نتيجه گرفت كه در سيستم اداري ايران به لحاظ وجود شرايط

نگراني  ،زمينه بي اعتماديكرده و به همين ترتيب  ه اي بروزداشته است مسايل و مشكالت پيچيد جامعه با فرهنگ اداري نظام غربي

يي نظام اداري به عملكرد كاركنان و كارآ بيني كاركنان و ارباب رجوع به محيط اداري را فراهم آورده و لطمات زيادي و بد

 . كشور وارد ساخته است كه پي آمد هاي ناگوار آن را امروزه به صور مختلف شاهديم 

 ها نابزار و تكنولوژي در سازما مندي از عدم بهره -4

. بايست از صرف انرژي و هدر رفتن وقت جلوگيري نمود با توجه به استخدام ماشين كه در خدمت و اختيار انسان است، مي

مثل اينترنت، به عبارتي تكنولوژي . تكنولوژي باعث تعامل واشاعه فرهنگي است، تكنولوژي باعث تبادل و تعامل فرهنگي است

 .ل و تبادل فرهنگي است و باعث انتقال اطالعاتترين عامل در خصوص تعام فرهنگي مهم

 

 آسيب هاي اختصاصي 

 كمبود تجربه مديريت فرهنگي بومي -1

ه نمودن يتدر قبل از انقالب اسالمي دستگاههاي فرهنگي اندكي وجود داشت كه آنها نيز در جهت سياستهاي فرهنگي غربي و الئيس

در عين . متعارض با آرمان هاي پس از انقالب بود "هت گيري آنها كامالفرهنگ ايراني تالش خود را بكار گرفته بودند ولذا ج

حال سوابق چندان منسجمي نيز از آن دوران موجود نيست ليكن عمده دستگاههاي فرهنگي فعلي پس از جنگ تحميلي و تغيير 

ست به بيست سال نرسد كه آنها نيز اولويتهاي كشور در دهه هاي دوم و سوم انقالب شكل گرفته اند فلذا حداكثر عمر آنها ممكن ا

تا به حال بيشتر با روش آزمون و خطا شاهد تغيير و تحول و ادغام و انحالل ساختاري بوده اند و اغلب بطور سليقه اي اداره شده اند 
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م حركات كار فرهنگي بطئي و زمان براست و تأثير پذير بودن آن مستلز "و اين موجب ناكارآمدي آنها شده است چرا كه اوال

وكاري مناسب براي ثبت و  عدم وجود ساز به علت "سازگار نيست ثانياعمقي وديرپا مي باشد و اين با تغييرات مداوم مديريها 

هر مدير جديدي كه برگزيده مي و نهادها كه بالطبع ويژه، بومي و منحصر به فرد بوده انتقال تجربيات مديريت فرهنگي دستگاهها 

درك كافي از خصوصيات مديريت فرهنگي  بطور سليقه اي با روش آزمون و تجربه و عدد از جمله فقدان شده است به داليل مت

 .خطا به اداره امور پرداخته است

 فقدان استراتژي فرهنگي  -2

» گيشوراي عالي انقالب فرهن«و پس از انقالب » شوراي عالي فرهنگ و هنر«نهاد استراتژيك فرهنگي در ايران قبل از انقالب  

اين شورا در حال حاضر بر اساس اسناد باال دستي و . بوده است كه مسئول تدوين خط مشي هاي علمي و فرهنگي كشور است

اسناد باالدستي عبارتند از قانون اساسي و سند چشم انداز از جمله . آموزه هاي ديني اقدام به تدوين راهبرد هاي فرهنگي مي نمايد

ئول تدوين سياستهاي كلي نظام بوده و  مجلس شوراي اسالمي نيز بر اساس اين سياستها و مجمع تشخيص مصلحت مس.ساله20

 .راهبردها مي بايست اقدام به تدوين قانون نمايد

راهبرد يا مانيفست فرهنگي هماهنگ و مشخصي پيش روي دستگاههاي فرهنگي نبوده  "در سالهاي پس از انقالب اسالمي معموال

اصول سياست «.ن دستگاهها حسب سليقه و تشخيص خوب و بد خود اقدام به عمل يا ترك عملي نموده انداست لذا اغلب مديران آ

نيز بدليل كلي گوئي و عدم نظارت مورد بي توجهي  8شوراي عالي انقالب فرهنگي1371مصوب سال » فرهنگي جمهوري اسالمي

ماهه برخي دستگاههاي فرهنگي به شورا و  6ه گزارش دهي اين اصول نيزكه اشاره به وظيف 50دستگاهها قرار گرفته است و اصل 

به دليل عدم وجود . تشكيل سازوكار مناسبي در دبيرخانه شورا براي رسيدگي به اين موضوع را دارد تاكنون به انجام نرسيده است

شود و  شان بطور كمي صحبت ميهاي معموالً در رابطه با برنامه. نوع سردرگمي وجود دارد هاي استراتژيست در دستگاهها يك انسان

هايي  نه بر اساس استراتژي خاص مثالً اينكه چرا در جامعه نياز به فيلم پليسي و يا طنز وجود دارد و يا اينكه جامعه ما به چه بحران

آنها تنظيم شود ها بر اساس  بايست برنامه دچار است مثالً بحران فضيلت، بحران طالق، بحران خانواده، بحران هويت كه در نتيجه مي

 و يا اينكه نتيجه تضاد تبليغاتي در جامعه چيست؟

جهان اسالم و  ،اسالمي،ح سياسيوبا رويكرد فرهنگي است و بعد از آن سط يو بافت ارداراي يك ساختاساسي قانون درعين حال 

 .سطح اقتصادي است 

را رد  بخش زياديايم و بخشي از آنها را گرفته و قبول نكرده مجموعهمشكل اصلي اين است كه قانون اساسي را به عنوان يك 

يعني در عمل و در عالم واقع چنين نيست و هنوز ). »اصل سوم«همچون اولويت مسائل فرهنگي نسبت به مسائل اقتصادي (ايم  كرده

 .نظام سياسي ظرفيت اجراي تمامي موارد قانون اساسي را ندارد

 مدت مدت و كوتاه فقدان اهداف بلندمدت، ميان -3

...) ساله و  1ساله،  5(وقتي در يك موضوعي استراتژي وجود نداشته باشد هدف نيز نخواهد بود و وقتي يك نهاد فرهنگي هدف 

به . به طور خالصه بحران هويت در نتيجه يك چنين سردرگمي به وجود خواهد آمد. شود نداشته باشد دچار نوعي رفوگري مي

 .شود دت و دو بعد كمي و كيفي تقسيم ميم مدت و كوتاه ، ميانطور كلي اهداف به سه بعد بلندمدت
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 هاي فرهنگي فقدان نگرش بلندمدت به پديده -4

ساله ديده شود و اينكه در اين راستا بر 10ساله يا 5هاي بلندمدت مثالً  صورت برنامه بايست به فرهنگ يك كار بطئي است كه مي

اي بوده و با تغييراتي از جمله تغيير يك مدير،  رسد بيشتر سليقه به نظر مي. شوند مي بندي هاي فرهنگي زمان اساس چه منطقي برنامه

به . باشد كند كه كامالً اشتباه و خالف ذات و اصل كار فرهنگي كه همانا ضرورتش برنامه بلندمدت است مي چيز تغيير مي همه

كن نمودن ايدز طي يك برنامه  مثالً ريشه. جه دلخواه نخواهد شدشود كه نهايتاً منجر به نتي هاي زودگذر گرفته مي همين دليل تصميم

 .ساله يك

 فقر كادرهاي تخصصي فرهنگي -5

جاي قوانين و  باشد كه اين نقيصه ناشي از اعمال روابط خانوادگي و دوستي به اين مربوط به سطوح مديريت و سطوح ديگر مي

 لطمه را به فرهنگ وارد نمودهورود مديريت غير فرهنگي و توليد و بازتوليد آن به بخش فرهنگي بيشترين . مقررات و ضوابط است

گونه مراوده و  نهادهاي فرهنگي با آموزش هيچ. وم آموزش و يا آموزش ضمن خدمت استترين ركن كادرسازي تدا مهم .است

تاكنون هيچ يك از » مديريت و مهندسي فرهنگي«براي مثال عليرغم تأكيدات مكرر رهبري نظام بر موضوعات . سنخيتي ندارند

حتي در برابر آن موضع نيز گرفته اند و تنها دانشگاههاي دولتي به راه اندازي و تأسيس چنين رشته هائي همت نگمارده بلكه 

دانشگاه عالمه طباطبائي و برخي از دانشگاههاي آزاد و غير انتفاعي بر اساس آنچه كه از قبل از انقالب در اين باره موجود بوده 

نوع خود اقدامي  اقدام به تهيه و بازسازي سطحي سرفصل اين رشته ها و پذيرش دانشجو تا سطح دكتري نموده اند كه  باز در

ولي آيا تعداد اندك شمار فارغ التحصيالن اين رشته ها مي توانند پاسخگوي نياز مبرم دستگاههاي فرهنگي . شايسته تقدير است

در پستهاي سازماني مربوطه به كارگرفته مي شوند يا باز هم روابط  "باشند و از آن مهم تر آيا همين تعداد متخصصان واقعا

 تي بجاي تخصص حكم فرما خواهد بود؟ خانوادگي و دوس

 زدگي افراطي نهادهاي فرهنگي سياست -6

سلطه بي رقيب نظام فرهنگي مقلد در طول تاريخ سياسي كشور، باعث پديد آمدن ساختاري از روابط فرهنگي و اخالق اجتماعي 

ر ادبيات نوشتاري، گفتاري و گرايش به سياست زدگي د. سياست زده هستند "خاص شده است كه به موجب آن مردم عموما

به همين دليل فردي كه در يك سازمان دولتي مشغول انجام وظيفه است شيوه هاي سياسي و . رفتاري ما هويدا و آشكار است

 .9سياسي كاري بر تصميم ها و رفتارهاي او سايه مي اندازد و سياسي عمل مي كند

هميت يافته كه دچار اقتصادزدگي و سياست زدگي افراطي شده ايم و متأسفانه به قدري مباحث سياسي و اقتصادي براي ما ا

هميشه فرهنگ مقدم بر . فراموش كرده ايم قرار نيست به هر قيمتي و با هر ساز و كاري به توسعه اقتصادي و سياسي دست يابيم

ا و پيشرفتهاي ما بايد بوي اخالق و تمامي توسعه ه. اقتصاد است چرا كه فرهنگ هدف تعيين مي كند و اقتصاد انرژي توليد مي كند

قدرت و سياست نبايد ابزار اخالق شود بلكه اخالق بايد ابزار قدرت شود و جلوي بسياري از سياست هاي . بوي فرهنگ بدهد

 .10شتاب زده را بگيرد
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گر سياسيون عوض شوند و ها سايه انداخته است و چنان محكم و استوار بوده كه ا درايران هميشه نهاد سياست چترش بر ديگر حوزه

لذا چتر سياست احاطه دارد بر . كه فرهنگ زير سايه سياست قرار داشته است چرا كنند تغيير نمايند، مديران فرهنگي نيز تغيير مي

ده البته اگر خوب نگاه بكنيم عمده مديران دستگاههاي فرهنگي نيز تاكنون يشترافراد سياسي بو .نهادهاي فرهنگي و اقتصادي و غيره

اند تا فرهنگي و به همين دليل براحتي پس از تغييرات كابينه هاي سياسي تغيير كرده اند در صورتيكه اگر فردي بر اساس شايستگي 

و تخصص فرهنگي مدير نهاد فرهنگي شود و در طول مدت خدمت اقدامات مثمر ثمر و مطلوبي در جهت منفعت همگاني انجام 

و تغيير كابينه نيز به براحتي در تغيير آن مدير فرهنگي تأثير نخواهد داشت چرا كه افكار  دهد، روي كار آمدن جناحهاي رقيب

از اينروست كه شاهديم  تابحال عمده تغييرات مديريتي در پائين تر از سطح روساي سازمان . عمومي مانعي در اين مسير خواهد بود

را براي آنها بكار برد، سازمانهائي » سازمان هاي پاركينگي«ص تعبير ها مربوط به سازمانهاي فرهنگي است كه مي توان در اين خصو

كه نقش حيات خلوت و پاركينگ را براي مديران معزول سياسي غير متخصص بازي مي كنند تا چند صباحي در آنجا آسوده بوده 

توهيني آشكار به پست هاي مديريت  اين نظر مي رسددر جاهاي بهتري بكار گرفته شوند و به  "تا با تغييرات بعدي دولتها مجددا

 .11و چه زيبا گفت آن فرزانه كه فرهنگ در كشور ما مظلوم واقع شده و مي بايست از آن رفع مظلوميت شود باشدكشور فرهنگي 

امروزه كارشناسان امر بر اين باورند كه عزل و نصب مديران فرهنگي مي بايست ضوابطي خارج از مقررات اجرائي رايج داشته 

شد و حتي برخي ديگر از لزوم جدا نمودن دستگاههاي فرهنگي از بدنه دولت بدليل عدم تأثير پذيري از تغيير و تحوالت سياسي با

و تغييرات كابينه دولتها سخن به ميان مي آورند تا با ثبات نسبي مديريت در دستگاههاي فرهنگي بتوان اقدامات موثر و پايداري را 

 و آئين نامه شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزشي«دراين باره  1383بهمن ماه الي انقالب فرهنگي در شوراي ع. به انجام رساند

در هر  ، مياني و ارشدپايهسطح مديران  3مديران فرهنگي در  رده بنديرا به تصويب رساند كه در آن » بازآموزي مديران فرهنگي

كدام دستگاه و  "شده است ولي انصافا ديده تصدي اين مناصب در آن و ويژگيهاي تخصصي الزم براي يك از نهادهاي فرهنگي

اقدام به انتخاب مديران فرهنگي خود مي نمايد؟ فقدان نظارت از سوي نهادهاي استراتژيك  اين آيين نامه نهاد فرهنگي با ضوابط

نمايند امري است كه در اينجا به خوبي  اقدام به سياستگذاري بدون توجه به تأثير پذيري و باز مهندسي آن مي "فرهنگي كه صرفا

به برخي امور اقتصادي همچون اختالس و رشوه  "نظارت نيز از سوي نهادهاي ناظر كشور صرفا "ظاهرا. خود را نمايان مي كند

ولي آيا جرم فردي كه بر خالف شايستگي مسئوليت فرهنگي، يك مجموعه را دهها سال به بيراهه برده است .محدود شده است

 متر از اختالس است؟ك

 و تمركز بر مسائل سخت افزاري و غفلت از نرم افزار فرهنگ ناكارآمدي ساختاري -7

در مجلس و براي اخذ : هاي وي به شرح زير است اگر يك نهاد فرهنگي را در نظر بگيريم و رئيس آن را فرض نماييم عمده برنامه

نارها يها و سم ماني، در جلسات، درگيري با ساير نهادها، شركت در همايشهاي ساز بودجه، در سازمان مديريت براي بودجه و پست

 .و غيره استميز، صندلي، حقوق كاركنان ) بانيپشتي(و در خصوص لجستيك 

اند ولي چون در درون خود درگير هستند به عدم توليد و نهايتاً به  اساساً نهادهاي فرهنگي براي توليد فرهنگ شناخته شده

 .خروجي ندارند به دليل عدم وروديو اهد انجاميد ناكارآمدي خو

چاره كار ). تقسيم كار وجود ندارد(در نتيجه نوعي ناكارآمدي را به دنبال خواهد داشت  است كهدولت مداخله زياد نكته دو 

ار دولت باشد بايست در اختي همراه نظارت مي ها به گذاري و بسترسازي و زيرساخت كاهش مداخله دولت است به عبارتي سياست
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در حال حاضر نقش نظارتي دولت و نهادهاي مربوطه در حوزه فرهنگ  .ولي اجرا در اختيار و در حوزه عمل بخش خصوصي باشد

 .بسيار كمرنگ است

از جمله ساخت سالن هاي سينما، افزايش ) موثر است% 20كه در بهترين شرايط (در بخش اجرا نيز تمركز بر سخت افزار فرهنگ 

كتاب، روزنامه و غيره بدون توجه به وجود مخاطب و يا تأثير گذاري بر آن كه پيامد آن از دست دادن منابع مادي و  شمارگان

معنوي و زمان براي اصالح و تغيير فرهنگ نامناسب است و غفلت از مسائل ريشه اي و نرم افزار فرهنگ كه شامل تغيير در ارزشها، 

كه در صورت اعمال باعث پايداري و پويايي فرهنگ ) ي آن%80با تأثير حدود(ان است باورها، نگرش ها و انديشه هاي مردم

 .مناسب مي شود از ديگر ناكارآمدي هاي ساختاري است

 عدم انسجام ارگانيك ميان نهادهاي فرهنگي  -8

شود داراي يك  ميكند كه هرگونه اقدامي كه از سوي نهادهاي فرهنگي انجام  يك مجموعه است ايجاب مي حكمفرهنگ كه در

به عنوان نمونه وضعيت حال حاضر كه كمتر ارتباطي ميان . شود انسجام و يك تأثير متقابل باشد كه اگر نباشد دچار يك تشتت مي

شود و با پديده فقدان  شود و يا مثالً يادگيري اخالق شهري كه در آن انسجام ديده نمي صدا و سيما و وزارت ارشاد ديده مي

 .محصول انسجام، حركت رو به جلو است ولي برآيند تفرق، حركت به سمت صفر است. جهيميكپارچگي موا

يكسري از اقدامات فرهنگي زود بازده و سهل الوصول همانند  "دهه اخير هر نهاد فرهنگي جديدي كه ايجاد شده است غالبا 2در  

ه است بدون توجه و نظارت مراجع باالتر كه آيا اين چاپ كتاب، نشريه، برپائي همايش وغيره را سرلوحه كارهاي خود قرار داد

 آيا اين نهادها به وظايف اصلي خود مي پردازند يا خير؟ "اقدامات همپوشاني با ساير نهادها دارد يا خير و اساسا

ي از عدم دهند كه اين ناش نهاد فرهنگي اطالعيه موازي در خصوص گذران اوقات فراغت مي 8به عنوان نمونه در تابستان حدود 

 . تقسيم كار و نهايتاً يك نوع سردرگمي است

ازطرف ديگر شماري از وظايف فرهنگي بر زمين مانده موجود است كه هيچ نهادي به سراغ آنها نرفته و يا بدليل ديربازده بودن و 

در نتيجه صدها نهاد . جوانانسختي اندازه گيري و رويت كار، نهادهاي فرهنگي از انجام آن گريزانند همانند ارتقاي فرهنگ ديني 

در نتيجه اين . 12و موسسه فرهنگي به وجود آمده كه در عين انجام برخي اقدامات موازي از برخي امور ديگر غفلت شده است

ساختارهاي فرهنگي متعدد، مكمل و متمم يكديگر نيستند و ضرورت طراحي نقشه مهندسي فرهنگي براي باز تعريف نقش نهادها و 

 . فرهنگي براي ساماندهي چيدمان مناسب در جهت كارائي و اثر بخشي بيشتر ضروري مي نمايد دستگاههاي

 ميل به اهداف غيرذاتي -9

طلبانه بوده  محور وجود دارد كه منفعت شود و يك رويكرد اقتصاد در بسياري از مراكز فرهنگي، ساختاري اقتصادي ديده مي

فرهنگي براي باقي ماندن در عرصه حيات و ) NGO(البته سازمانهاي مردم نهاد . آنها سيگار و يا فروش كاغذ توسط اترداد ونهمان

استقالل از بودجه دولتي و پيامدهاي آن نيازمند اقتصاد فرهنگ مي باشند و مي بايست ممر خود را از همان امور فرهنگي كسب 

ش فرهنگ با نفس فرهنگ تناقض ذاتي پيدا مي نمايند ليكن توسل به امور ضد فرهنگي براي كسب درآمد و خرج كردن در بخ

 .نيز موجب عدم پايداري نقش فرهنگي آن سازمان مي شود "كند كه نهايتا
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 تحوالت محيط فرهنگي فرهنگ و عدم درك صحيح مديران فرهنگي از  -10

باشد  ن موضوعات ميدهنده تخصصي شدن آ ها تخصص وجود دارد كه نشان شود ده وقتي بحث از قلب و ساير اندامهاي بدن مي

اي، روزمرگي و  صورت سليقه  ولي در بحث فرهنگ همه داعيه تخصص دارند، نتيجه اين امر آن است كه نهادهاي فرهنگي به

در حاليكه فرهنگ نيز از جمله موضوعات علمي است كه دايره گرايشات و انشعابات آن به درجه فوق .شوند غيرتخصصي اداره مي

حتي كساني كه فرهنگ را مطالعه آكادميك كرده اند نمي توانند در همه موضوعات آن خود را  تخصصي مي رسد بطوريكه

 .صاحبنظر بدانند به عنوان نمونه مي توان فوق تخصص تعليم و تربيت نوجوانان را در مقابل فوق تخصص تغذيه كودكان مثال آورد

بطوريكه در . ر دانشگاهها و نهادهاي فرهنگي وجود نداردبا اينحال حتي درك هماهنگي از تعريف فرهنگ و مديريت فرهنگي د

مديريت فرهنگي با مديريت آموزشي و يا اقدامات كمونيستي براي ساخت فرهنگ براي مبناي ايدئولوژي  "سطح دانشگاهيان بعضا

در حاليكه اگر اين دو اشتباه گرفته مي شود و در سطح حوزه و مسئولين نيز مديريت فرهنگي با مديريت مذهبي جابجا شده است  

را مترادف بدانيم آن روحاني كه مسئوليت مديريت فرهنگي را به عهده دارد چگونه نسبت خود را با شعر، موسيقي، تئاتر و غيره در 

 .مقابل نياز روزافزون نسل جوان مشخص مي نمايد

. يد متناسب با تغيير محيط نظام فرهنگي هم تغيير نمايدلذا با. توان محيط را تغيير داد با ابزار، تكنولوژي، سيستم و محيط قديم، نمي

 .كند عدم تحول محيطي و تغيير محيطي نوعي انجماد و انفعال و واماندگي فرهنگي ايجاد مي

 )تسليم فرهنگي(انفعال وارداتي در مقابل تحوالت فرهنگي جهان  -11

. ت، مهندسي و مديريت در مقابل اين موج فرهنگي وجود نداردبه عبارتي مهار. گري گري هستيم تا تبيين اصوالً ما استاد توصيف

نماييم و سپس تسليم  صورت تهاجمي عمل مي هميشه به) كننده وضعيت هوا هستيم تا مديريت آن همچون هواشناسي هميشه اعالم(

 .شويم مي

 هاي مطلوب فرهنگي فقدان الگو و مدل -12

كه آيا نياز  هاي تلويزيوني اين مثالً در بحث سريال. ه اين متأسفانه تعريف نشده استبراي ايجاد الگو نياز به مدل فرهنگي داريم، ك

هايي كه  بحث مشخص نيست "اصوالا در بحث لباس، الگوي مناسب لباس چيست؟ ي ؟پليسيبرنامه هاي به طنز وجود دارد يا 

 .دمي شو في البداهه مطرحد بر اساس يك طرح يا الگوست يا وش هرازگاهي مطرح مي

 )ماندگي فرهنگي عقيم/ نازايي(فقدان توليد و بازتوليد فرهنگي  -13

ها همه و همه در نوع خود  نوگرايي فرهنگي مثل نوگرايي طبيعت است، تغيير در ذات نظام خلقت است از ذره تا كرات و كهكشان

را احساس كنيم در نوسازي منظور تغيير لذا در فرهنگ هم بايد زايش فرهنگي، نوگرايي و نوسازي و تحول فرهنگي . پوياي دارد

هاي گذشته تبليغ فرهنگي داشته باشيم بلكه به زبان روز بايد كرد، يعني  توانيم به زبان ما نمي. كردن نيست بلكه يك نياز است

نمود ولي  هاي مجازي تبديل شده است در فرهنگ نيز بايد تغيير ايجاد همچنان كه نظام آموزش تغيير كرده و از مكتب به نظام

كه  انجماد فرهنگي باعث عدم پويايي و رخوت فرهنگي شده است كه در نتيجه باعث گرايش به فرهنگ وارداتي شده، به دليل اين

ايم، و يا مثالً در تبليغات از حالت شعار به پوستر، سپس فيلم و تلويزيون و نهايتاً اينترنت تبديل شده در حالي  توليد و بازتوليد نداشته

 .ماندگي فرهنگي گرديده است شود به وجود نيامده و باعث عقيم ين حالت در فرهنگ كه باعث زايش فرهنگي ميكه ا
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 پذيري سيستم فرهنگي عدم پويايي و تحول -14

توان  ها، باورهاي فرهنگي قديم را نمي عنصر ديناميك عنصر بقاي نظام فرهنگي است، ارزش. پويايي جوهر حركت فرهنگي است

 .بايست در فرهنگ اصالح به وجود آوريم د بلكه يك نوگرايي فرهنگي بايد ايجاد كرد و ميتبليغ كر

اش  ترين ثمره پويايي مهم. توان به هر زباني بيان كرد پويايي فرهنگي را مي. تغيير دروني، دليل نوآوري و تغيير فيزيكي است

لذا حركت جوهر نظام . اش حركت است حول الزمهت. پذيري گويند پذيري است، حركت دروني هر موجودي را تحول تحول

 .طبيعت و تحول است
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