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الزامات برنامهريزي مطلوب فرهنگي
دكتر سيدرضا صالحي اميري

چكيده
هدف اصلي اين نوشتار بررسي ويژگيها و
الزامات برنامهريزي مطلوب فرهنگي است.
بدين منظور در ابتدا ضمن تعريف مفهومي
برنامهريزي ،ضرورت برنامهريزي فرهنگي و
ديدگاههاي نظري موجود دربارة برنامهريزي و
سياستگذاري فرهنگي شامل ديدگاهي كه با
سياستگذاري و برنامهريزي در عرصة فرهنگ
مخالف است و ديدگاهي كه سياستگذاري
فرهنگي را يك ضرورت ميداند ،بررسي شد.
سپس ملزومات و شروط برنامهريزي فرهنگي
مطلوب و ويژگيهاي برنامهريزي فرهنگي
مطلوب به صورت نتيجة اين نوشتار بررسي و
واكاوي شدند.
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*

واژگان كليدي :برنامهريزي ،فرهنگ ،برنامهريزي
فرهنگي و سياستگذاري فرهنگي.
مقدمه
اگر ((برنامهريزي)) را مداخالت هدفمند،
آگاهانه و سنجيدة انساني در مسير حوادث و
فرايندها بدانيم ـ اعم از این كه نتيجة آن ممكن
است موفقيتآميز باشد يا نه ـ بر اين اساس،
برنامهريزي فرهنگي را نيز ميتوان كوشش
آگاهانه ،سنجيده و سازمانيافتة دولت براي
ايجاد تغيير در وضع موجود و دستيابي به اهداف
مطلوب در حوزههاي مختلف فرهنگي دانست
(اکبری.)1381: 14 ،
همان گونه كه در تعريف فوق نيز مستتر
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فرهنگي))

با

است ،عبارت ((برنامهريزي
مفروضات زير همراه است:
ـ در حوزة فرهنگي ميتوان دست به
برنامهريزي زد و اگر امري مطلوب نباشد ،امري
اجتنابناپذير است؛
ـ در حوزة فرهنگ ،مشكالتي وجود دارد كه
بايد آنها را با اقداماتي كه ((برنامهريزي فرهنگي))
ميناميم ،مرتفع سازيم؛
ـ برنامهريزي فرهنگي بيشتر بر عهدة دولت
است و يا از دولت انتظار ميرود كه دست به
چنين اقدامي بزند؛
ـ برنامهريزي فرهنگي مبتني بر سرمشقها و
الگوهاي فرهنگي موجود در جامعه است.
قبل از آن كه به صورت دقيقتري مفهوم
برنامهريزي فرهنگي را تشريح نماييم ،ذكر اين
نكته الزم است كه بين مفهوم ((برنامهريزي
فرهنگ)) و ((برنامهريزي فرهنگي)) تفاوت
عميق و ظريفي وجود دارد .در مفهوم اول،
برنامهريزي براي حوزة فرهنگ مد نظر است،
اما در معناي دوم ،اين واژه كاربرد گستردهتري
دارد و با مجموعهاي از وظائف و رشتههاي
علمي از جغرافياي انساني تا طراحي شهري،
برنامهريزي اقتصادي ،سياستگذاري اجتماعي
و سرانجام برنامهريزي استراتژيك پيوند دارد.
هنگامي كه اصطالح برنامهريزي فرهنگ را به
كار ميبريم ،منظور هماهنگسازي فعاليتهاي

فرهنگي و هنري در جامعه است و آنگاه كه از
واژة برنامهريزي فرهنگي استفاده ميكنيم ،منظور
نحوة بهكارگيري منابع فرهنگي برای توسعة
يكپارچه شهرها ،مناطق و كشورهاست (ایوانز،
)1381: 34؛ به عبارت دقيقتر(( ،برنامهريزي
فرهنگي فرايند تشخيص پروژهها ،طراحي
برنامهها و مديريت استراتژيهاي اجرا را گويند.
هدف اين نوع برنامهريزي در واقع يك نگرش
فرهنگي به انواع سياستگذاريهاي عمومي
است)) (همان.)35 :
از اين رو ،بين اين دو مفهوم تفاوت عمدهاي
وجود دارد .اين تفاوت را به صورت خالصه در
شكل  1ميتوان مالحظه كرد.
در اين تحقيق آنچه مد نظر ماست ـ همان
گونه كه قبالً در مورد مدیریت فرهنگي نيز
گفته شد ـ مفهوم اول است؛ يعني برنامهريزي
براي فرهنگ كه از روي تسامح از اصطالح
برنامهريزي فرهنگي نيز در اين معنا استفاده
كردهايم ،در اينجا برنامهريزي فرهنگي
مبتني بر مجموعهاي از اهداف و الگوهاي
پيشبيني است .برنامهريزي يا سياستگذاري
فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي كلي و
عملياتيشدهاي است كه بر نوع عملكرد يك
نهاد اجتماعي در امور فرهنگي استيال دارند
و از اين رو منظومهاي سازمانيافته از اهداف
نهايي درازمدت ،ميانمدت ،قابل سنجش و نيز

برنامهريزي فرهنگ = نگرش برنامهاي و مديريتي به فرهنگ (برنامهريزي براي فرهنگ)
برنامهريزي فرهنگي = نگرش فرهنگي به برنامهريزي (بهكارگيري فرهنگ براي برنامهريزي)
شکل  :1تفاوت بین برنامهریزی فرهنگ و برنامهریزی فرهنگی.
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ابزارهاي وصول به آن اهداف را در برميگيرد.
بنابراين ،الگوي سياستگذاري فرهنگي الزاماً بر
اساس هدفگذاريهاي خاص ـ كه از اصول
راهبردهاي كلي و عملياتيشدة خود اخذ ميكند
ـ سامان مييابد ،سياستگذاري فرهنگي فاقد
هدفگذاريهاي پيشين ،چيزی جز ترجمان
فقدان سياستگذاري فرهنگي نيست (کاشی،
.)1379: 55
تعريف ما از برنامهريزي فرهنگي ،متأثر از
تعريفي است كه از مفهوم فرهنگ ارائه میشود.
اگر فرهنگ را در معناي كلي ـ كه قبالً اشاره
شد ـ به كار بريم ،برنامهريزي فرهنگي عبارت
خواهد بود از(( :تالشي آگاهانه براي تغيير
نگرشها ،اعتقادات ،آداب و رسوم ،ارزشها و
هنجارهاي نسبتاً پايدار و بادوام جامعه ،مطابق
خواست و الگوي ذهني برنامهريز)).
اما اگر فرهنگ را در معناي محدود به كار
بريم ،تعريف برنامهريزي فرهنگي متفاوت و
محدود خواهد بود .يعنی :برنامهريزي فرهنگي
عبارت است از(( :تالش آگاهانه و سنجيده
براي تغيير فعاليتها و محصوالت فكري و
هنري در راستاي دستيابي به اهداف مطلوب
مد نظر برنامهريز يا برنامهريزان))؛ به عبارت
ديگر و به بيان ايوانز ،برنامهريزي عبارت است
از(( :تشخيص منابع ،توزيع يارانهها و امكانات
عمومي براي مجموعهاي از فعاليتهاي هنري
تشويق و طراحيشده (تماشاخانهها ،گالريها،
موزهها ،تاالرهاي كنسرت ،مراكر هنري و
رسانهاي ،نمايش فيلم و غيره) و حمايت از
هنرمندان و كاركنان فرهنگي 1 )).مثالً ،در اكثر
جوامع غربي بخشي از برنامهريزي فرهنگي
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شامل مداخالت عامدانهاي است كه دولت براي
افزايش تقاضا در مصرف و تمايل به مشاركت
در توليد آثار هنري انجام ميدهد.
همان گونه كه مالحظه كرديم ،بر اساس
تعريفي كه از فرهنگ ارائه ميدهيم ،تعريف
برنامهريزي فرهنگي نيز متفاوت خواهد بود.
برنامهريزي فرهنگي عبارت است از(( :هر
كوششي براي ايجاد تغييراتي آگاهانه مطابق با
الگوي ذهني پيشين در زمينة باورها ،عقايد،
ارزشها ،احساسات و رفتارها كه با خصوصيت
نسبتاً پايدار از عقايد موردي متمايز ميشود)).
(تاجیک.)1379 :115 ،
ضرورت برنامهريزي فرهنگي
تقريباً همگان بر اصل برنامهريزي اتفاق نظر
دارند و دربارة اهميت و ضرورت آن هيچ گونه
شك و شبههاي وجود ندارد .دربارة اهميت و
ضرورت برنامهريزي در عرصة فرهنگ نيز تقريباً
چنين توافقي وجود دارد ،اگر چه در محتوا و
شكل آن دیدگاههای متفاوتي را ميتوان مشاهده
كرد .شايد برنامهريزي نتواند دستنيافتنيها را
دستيافتني كند ،اما قطعاً فقدان آن ميتواند
دستيافتنيها را دستنيافتني سازد ،لذا دست
يافتن به آرمانهاي فرهنگي كه انقالب اسالمي
پيش روي دولت جمهوري اسالمي نهاده است،
ضرورت توجه بيشتر به برنامهريزي فرهنگي را
ايجاب ميكند .برنامهريزي فرهنگي ميتواند
امكان به كارگيري دقيقتر مديريتها ،سازمانها
و طراحي اقدامها و فعاليتهاي فرهنگي متناسب
با اهداف و اولويتها را فراهم آورد .اصوالً
برنامهريزي بر اساس اين فرض پذيرفته شده
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انجام ميگيرد كه امكانات و منابع ما محدود است
و بهرهگيري توأم با روزمرگي از منابع محدود،
2
صدمات جبرانناپذيري به بار خواهد آورد.
امروزه برنامهريزي در تمام امور انساني ،امري
انكارناپذیر تلقي و عمالً شاخصي براي تفكيك
كشورهاي پيشرفته از غيرپيشرفته محسوب
ميشود .با توجه به اهميت برنامهريزي ،به نظر
نميرسد دليلي براي بهرهگيري از آن در عرصة
فرهنگ وجود نداشته باشد ،زيرا نظام فرهنگي
همزمان داراي دو كاركرد محوري متناقضنماي
((تغيير و نوآوري اجتماعي)) و ((تداوم اجتماعي))
است .بنابراين ،ضرورت برنامهريزي فرهنگي را
بايد در دو چيز جستجو كرد :از يك طرف در
همين كاركرد دوگانه و متناقضآميز فرهنگي
يعني كاركرد تغيير و تداوم و از طرف ديگر،
جوامعي نظير جامعة ما كه مرحلة گذر را طي
ميكنند و تحوالت سريع و ناهمگون و نابرابر را
تجربه میکنند ،همزمان احتياج به نظم و تغييرات
همگون و جهتدار دارند (چلبی.)1374: 175 ،
ديدگاههاي نظري موجود دربارة برنامهريزي و
سياستگذاري فرهنگي
دو ديدگاه نظري متفاوت دربارة برنامهريزي
فرهنگي را ميتوان از يكديگر تفكيك كرد .اين
دو عبارتاند از:
الف) ديدگاهي كه با سياستگذاري و
برنامهريزي در عرصة فرهنگ مخالف است
بر اساس اين ديدگاه ،اتخاذ سياست فرهنگي
مشخص ،تهديدي عليه آزادي انتخاب فرد و
توسعة تجاري است (گوردن)1383: 65 ،؛ لذا
اصوالً ضرورتي براي آن وجود ندارد .از طرف
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ديگر ،فرهنگ مقولهاي كيفي و حاصل زندگي
عدة كثيري از مردم در يك شرايط مشابه و در
مدت زمان نسبتاً طوالني است ،لذا نميتوان
و نبايد آن را از امر متعالي و كيفي به زمين
خاكي و عالم انساني برنامهريزي تنزل داد.
اين ديدگاهي است كه توسط اكثر كشورهاي
اروپايي و آمريكايي شمالي پيگيري ميشود .در
آمريكا مخالفت با برنامهريزي و سياستگذاري
فرهنگي بر سه استدالل زير استوار است:
 .1تنظيم سياستهاي هماهنگ در اين
عرصه ،بر فعاليت سازمانهاي خصوصي تأثير
مختلكننده دارد؛
 .2سياستگذاري فرهنگي دولت باعث
مداخلة نابجاي دولت در توسعة فرهنگي
ميشود؛

بين مفه��وم ((برنامهريزي
فرهن��گ)) و ((برنامهريزي فرهنگي))
تفاوت عميق و ظريفي وجود دارد.
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 .3اين مداخله بر لزوم تبعيت (نه
هدايتكنندگي) دولت در عرصة فرهنگ از
بخش خصوصي تأثير منفي دارد (وحید.)1386 ،
بر اساس رويكرد مذكور ،تدوين سياستي كه
كليت فرهنگي يك كشور را در دايرة شمول خود
قرار دهد ،اگر نگوييم ناممكن حتماً امري دشوار
است(( .تنوع فرهنگي))(( ،خالقيت فرهنگي)) و
((تغيير فرهنگ)) در اين رويكرد اصولي اساسي
تلقي ميشوند كه برنامهريزي فرهنگي ـ به ویژه
توسط دولت ـ تهديدي جدي براي آن محسوب
ميشود.
ب) ديدگاهي كه سياستگذاري فرهنگي را
يك ضرورت ميداند
اين ديدگاه كه عمالً شامل گروه نسبتاً وسيعي
از ديدگاههاي مختلف است ،برنامهريزي و
سياستگذاري فرهنگي را نه تنها امري ميسر
و ((شدني)) بلكه آن را الزامي و اجتنابناپذير بر
ميشمرد .در اين ديدگاه ،برنامهريزي فرهنگي
تهديدي براي آزادي انتخاب فرد محسوب
نميشود و اگر هم باشد ،اصوالً گزيري از آن
نيست.
اگر ديدگاه اول را ديدگاه فرهنگي ليبراليسم
بناميم ،انديشة فرد مستقل و اميال و خواستهاي
ويژة او ـ كه نبايد محدوديت و الزام بيروني
بر او حاكم باشد و براي او تعيين تكليف کند
ـ در مركز آن جاي ميگيرد .تصور چنين فرد
مستقلي از شبكة مناسباتي كه بر مبناي آن ،فرد
و اميال او سامان مييابد ،انديشهاي متافيزيكي
است؛ زيرا فرد همواره در شبكهاي از مناسبات
جمعي تعريف و كم و بيش خواست او در
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مناسبات مذكور ،تعيين ميشود .در چنين
شرايطي ،بر كنار ساختن دولت و نظم مستقر
از هدفگذاري در عرصة فرهنگ ،به هيچ وجه
جايگاهي براي آزادي فرد و انتخابهاي آزادانة
او فراهم نميآورد ،بلكه جاي خالي دولت را
منابع ديگر قدرت پر ميكنند .بر اين اساس،
سياستگذاري فرهنگي در كشورهاي مختلف
وضعيت متفاوتي پيدا ميكند اگر چه وجودش
در همة آنها ضروري است .در يك كشور
پيراموني ،هر گام عقبنشيني نظام مستقر در
هدفگذاري و سياستگذاري حوزة فرهنگي به
معناي پيشروي رقباي حاضر در صحنة منازعات
قدرت و عقبنشيني نظام سياسي به معناي
وانهادن قدرت به رقيب حاضر در صحنة سياسي
است (کاشی.)1379: 64 ،
ملزومات و شروط برنامهريزي فرهنگي
مطلوب
ملزومات برنامهريزي فرهنگي بر حسب
اهداف و محتوايش متفاوت خواهد بود .در
كشورهايي كه برنامهريزي و سياست فرهنگي
اجازة تعيين محتواي فرهنگ را ندارد و هدفش
ايجاد فضاي باز براي شكوفايي و توسعة
فرهنگ است ،ملزومات برنامهريزي فرهنگي
متفاوت با برنامهریزی كشورهايي خواهد بود
كه برنامهريزي فرهنگي دقيقاً محتواي فرهنگ و
شكل دادن به آن را از پيش تعيين ميكند.
گوردن و ماندي براي برنامهريزي فرهنگي
مطلوب و پايهاي ،پنج شرط اساسي قائل هستند
كه به نظر ميرسد براي سياست فرهنگي نوع
اول كه مربوط به كشورهاي پيشرفته اروپايي
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است ،كاربرد بیشتری دارد ،اگرچه اين حرف
بدان معنا نيست كه اين شروط هيچ كاربردي
براي ساير كشورها ندارند و براي آنها مفيد
نخواهند بود .اين پنج شرط عبارتاند از:
 .1تعادل سياسي
تعادل يعني ترويج و پيشبرد فرهنگ صرفاً به
خاطر خود فرهنگ و نه اهداف احزاب سياسي
و فلسفههاي جزمي ،به خصوص مليگرايي
تهاجمي .فرهنگ منطقي ،فرهنگي است كه به
روي همه فرهنگهاي ديگر باز است ،آن قدر
اعتماد به نفس دارد كه استداللهاي متنوع و
مخالف را پذيرا و شامل گردد و آن قدر زنده
است كه باور كند فرهنگ زمان حاضر به همان
اندازة فرهنگ زمان گذشته جالب است .مراجع

برنامهريزي فرهنگي فرايند
تشخيص پروژهها ،طراحي برنامهها و
مديريت استراتژيهاي اجرا را گويند.
هدف اين ن��وع برنامهريزي در واقع
ي��ك نگ��رش فرهنگ��ي ب��ه ان��واع
سياستگذاريهاي عمومي است.
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دولتي اغلب ابراز ميدارند هدف آنان برقراري
ارتباط با نتايج حمايت فرهنگي ،در عين حفظ
فاصله با محتوا و برنامههاي فرهنگي است ،اما
اين هدف به ندرت محقق شده است .تحقق
اين هدف مستلزم آن است كه وزيران فرهنگ
عالوه بر ايجاد گروههاي ارزياب در روند
تصميمگيريهاي اداري ،خود را در حاشيه نگه
دارند و از هرگونه اعمال نفوذ براي انعكاس
خطمشي دولت بپرهيزند .تعيين سياست و
حمايت از آن ـ پول ماليات ،رضايت دادن
ش نهايي دربارة نتايج قانونگذاري و
به گزار 
هزينهها و كمك به بهبود فرهنگ ،همه بدون
دخالت ـ حتي در صورتي كه دولت تحريك به
دخالت شود ،صورت میگيرد.
 .2سرمايهگذاري واقعبينانه
اگر فعاليتهاي فرهنگي با منابع كافي پشتيباني
نشوند ،ساختار آن با تداخلهاي مداوم و
بحرانهاي مديريتي روبهرو خواهد شد.
مؤثرترين سياست آن است مبلغي بين  50تا 60
درصد از بودجة عملياتي ساالنة الزم برای نهادها،
صرف اعطای انواع بورسها و كمك هزينههاي
تشويقي شود .همچنين بخش مهمي از هزينهها
بايد به ابتكارات و فعاليتهاي جديد و در حال
توسعه اختصاص يابد ،نه آن كه مبالغي هنگفت،
در اختيار سازمانهاي متورم و راكدي قرار گيرد
كه بازدهي چنداني ندارند.
 .3تدوين چارچوب قانوني عاري از تعصب
وجود نوعي نظام مالياتي به نفع توليدكنندگان
فرهنگي و هنرمنداني ،امري ضروري است و
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قوانين تجاري بايد به نفع آنها طراحي شوند.
حمايت از حق پدیدآورنده (كپيرايت) و ساير
حقوق مالكيت معنوي ،الزام همة شبكههاي
دولتي (راديو ،تلويزيون و )...به باالبردن كيفيت
فرهنگي برنامههايشان ،وضع قوانين حمايت از
محيط زيست و فرهنگ ،انعقاد توافقنامههاي
بينالمللي دربارة تعريف و حدود حقوق
فرهنگي ،حصول توافق بينالمللي در خصوص
جابهجايي كاال و خدمات فرهنگي و غيره،
همگي ملزومات يك سیاست فرهنگي پايدار و
مطلوب هستند.
 .4تشويق تجارت و صنعت فرهنگي
يك سياست فرهنگي مطلوب ،نيازمند تجارت
و صنعت فرهنگي آزاد و قدرتمند است ،لذا
نبايد با آثار هنري و متون فرهنگي دقيقاً همچون
كاالها و خدمات ديگر رفتار كرد .طرحها و
رسانههايي كه آثار هنري را تبيين ميكنند ،بايد
آزاد باشند و در عين حال در برابر سرقت نشر
حفاظت شوند .جنبههاي مختلف اين تشويق
عبارتاند از :گنجاندن جنبههاي فرهنگي در
همة امور توسعة عمومي ،طرحهاي بازسازي،
برنامههاي كارآموزي و توافقنامههاي مردمي،
الزام طرحهاي توسعة دولتي و خصوصي
با ارزش بيش از  250/000دالر به اثبات
فوايد فرهنگي خود ،برتري دادن فوايد تنوع
فرهنگي بر استداللهاي تجارت آزاد در قوانين
تجاري ،معافيت حمايت صنايع فرهنگي از
محدوديتهاي يارانهاي و نزديك كردن صنايع
فرهنگي ،سازمانهاي هنري و نهادهاي آموزشي
به يكديگر از طريق تخفيف مالياتي.
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 .5آموزش
اگر سياستهاي تشويق ،حمايت و پاداش
عادالنه با آموزش گسترده ،عميق و مداوم
براي همة مردم همراه نباشد ،در درازمدت
بينتيجه خواهد بود .از جملة فعاليتهاي
اين بخش میتوان این موارد را نام برد :تعيين
موقعيت برتر براي موضوعات فرهنگي در همة
بخشهاي نظام آموزشي ،اجباري شدن دروس
هنري در تمام سطوح ،تبديل بافت فرهنگي و
محيط زيست به يك زمينة تحقيقاتي ،الزام تمام
مؤسسات فرهنگي به داشتن برنامه آموزشي و
غيره (گوردن.)1383: 97-105 ،
بسياري از شروط فوق را ميتوان در يكي از
تصميمات مهم ((كنفرانس بينالمللي سياستهاي
فرهنگي)) كه در سال  1998در استكهلم برگزار

برنامهري��زي فرهنگي بايد
درصدد تأسيس فرصتهاي ساختاري
برآيد تا مردم به روشي خاص در آن
رفتار کنند ،نه اين كه مس��تقيماً براي
انجام كاري تحت فشار قرار بگيرند.
در ادبي��ات برنامهري��زي اجتماعي،
معموالً به برنامهريز توصيه ميش��ود
بيشتر متكي به فراقدرت باشد به جای
این که به قدرت عريان تکیه کند.
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شد ،به وضوح مشاهده كرد:
((سياست فرهنگي بايد يكي از اجزاي اصلي
راهبرد توسعه باشد ،خالقيت و مشاركت در
حيات فرهنگي ترويج و سياست پاسداري از
ميراث تقويت و صنايع فرهنگي ترويج شود.
تنوع فرهنگي و زباني در جامعة اطالعاتي و
براي اين جامعه رواج يابد و منابع انساني و مالي
بيشتري در عرصة توسعة فرهنگي به كار گرفته
شود)) (همان.)12 :
در كشورهايي كه هدف برنامهريزي
فرهنگي ،تغيير محتوايي فرهنگ است ،ملزومات
برنامهريزي فرهنگي تا حدود زيادي متفاوت
است .از جملة ضروريات اين كشورها ،تأسيس
سازمانها و نهادهاي عريض و طويل و متعاقب
آن ،به اجرا در آوردن برنامهها و نظارت بر آن
و اختصاص بودجههاي كالن توسط دولت
است؛ ضمن اين كه دولتها نيز به استخدام
و بهكارگيري نيروهاي اجرايي و كارشناسان
متخصص و آموزشديدة زيادي در عرصة
فرهنگ نيازمندند.
ويژگيهاي برنامهريزي فرهنگي مطلوب
برنامهريزي فرهنگي مطلوب ،بايد داراي
ويژگيهاي خاصي باشد از جمله:
 .1برنامهريزي فرهنگي بايد منعطف باشد؛
 .2انضمامي و تجربي باشد؛
 .3از يك سو بر اساس تعريف محدود از
فرهنگ استوار باشد و از سوي ديگر ،انتخابي
باشد و صرفاً به برخي از متغيرهاي راهبردي در
سطح فوقاني جامعه توجه كند ،نه اين كه بدون
در نظر گرفتن عوامل انگيخته در عرصههاي
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گوناگون و در سطوح مختلف ،براي جزئيترين
امور برنامهريزي کند كه در اين صورت نتيجة
چنين برنامهاي از قبل مشخص است؛
ي ساختاري داشته باشد ،نه اجباري .به
 .4ويژگ 
اين موضوع مهم اخيراً در ادبيات برنامهريزي و
توسعه نيز توجه جدي شده است .به عبارت
ديگر ،برنامهريزي فرهنگي بايد درصدد تأسيس
فرصتهاي ساختاري برآيد تا مردم به روشي
خاص در آن رفتار کنند ،نه اين كه مستقيماً براي
انجام كاري تحت فشار قرار بگيرند .در ادبيات
برنامهريزي اجتماعي ،معموالً به برنامهريز توصيه
ميشود بيشتر متكي به فراقدرت باشد به جای
این که به قدرت عريان تکیه کند؛
 .5مشاركتي و مردمي داشته باشد؛
 .6براي جلب مشاركت عموم بايد حتيالمقدور
داوطلبانه باشد ،زيرا اين نوع برنامهريزي همچنان
كه از نام آن استنباط ميشود ،با عنصر فكر و
انديشه سروكار دارد و اين امر بدون مشاركت
داوطلبانه مردم ميسر نخواهد شد (چلبی3 ،
)1374:؛
 .7واقعگرايانه باشد؛ به عبارت ديگر با
تواناييهاي سيستم سازگار باشد و امكانات و
ظرفيتهاي موجود در جامعه را مد نظر قرار
دهد؛
 .8منطبق با وجدان عمومي جامعه باشد؛
 .9آيندهنگر باشد؛
 .10به قلمرو ملي محدود نشود؛ بلكه با
اتخاذ چشماندازي وسيع ،مسائل بينالمللي،
بينمنطقهاي و جهاني نيز مد نظر قرار گيرد.
همچنين ((براي همكاري با ساير دولتها،
مؤسسات تجاري ،انجمنهاي داوطلبانه و
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خصوصي و نهادهاي ديگر ،بايد درصدد يافتن
راههاي جديدي برآيد؛ ضمن اين كه تأثير مثبت
روند جهانيسازي در خالقيت محلي ـ از نظر
ايجاد فرصتها و امكانات بازار ـ بايد مورد
بررسي قرار گيرد .اثرات مثبت و منفي بازارهاي
جهاني بر صنايع فرهنگي محلي نيز ،از جمله
مسائلي است كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد
تا بتوان براي حمايت از اين صنايع و رشد
فرهنگي و اقتصادي آنها ،اقداماتي را پيشبيني
كرد)) (یونسکو.)1379: 529 ،
 .11بخشي از سياستهاي اقتصادي و اجتماعي
باشد تا ارزشهاي فرهنگي ملي و محلي در
مديريت اقتصاد در نظر گرفته شود (همان:
)528؛
 .12به امر تنوع فرهنگي ،كه به خالقيت در توليد
آثار هنري منجر ميشود ،توجه ويژهاي داشته
باشد؛
ت منابع و امكانات و
 .13با توجه به محدودي 
همچنين مشكالت ،اولويتگذار باشد؛
 .14بر اساس اجماع و نوعي توافق رسمي و
اتفاق نظر ميان مسئوالن و متوليان امور شكل
گرفته باشد و كارشناسان و بخش اجرايي نيز
مصمم به اجراي آن باشند(( .برنامة فرهنگي ملي
بر اساس يك فرايند سياسي است؛ فرايندي كه
سياستمداران آن را آغاز ميكنند و ميكوشند تا
بر آن حاكم گردند .براي تحقق اهداف فرهنگي،
بايد ميان رهبران سياسي و برنامهريزان ،پيوسته
تبادلنظر صورت گيرد .برنامهريزي نميتواند از
فرايند سياسي جدا افتد و بيتوجه به آن ادامه
يابد .در صورتي كه كاركنان ـ چه كارشناساني
كه برنامه را تهيه ميكنند و چه كارمنداني كه آن
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را اجرا مينمايند ـ براي اجراي آن مشتاق نباشند
و يا ورزيدگي كافي نداشته باشند ،برنامه را با
شكست مواجه ميكنند))؛
 .15بر اساس يك الگو و رويكرد فرهنگي
كالني شكل گيرد و دربارة آن الگو و رويكرد،
ميان مسئوالن و كارشناسان اتفاقنظر وجود
داشته باشد؛ به عبارت ديگر ،انگارة نظري
حاكم بر سطوح عالي برنامهريزي و سطوح
كارشناسي متفاوت نباشد ،زيرا وجود شكاف
نظري در اكثر ابعاد محورهاي انگارة نظري
سطوح عالي برنامهريزي و سطوح كارشناسي
موجب ابهام مفهومي ،نبود تفاهم ميان سطوح
عالي ،مياني و اجرايي و در نتيجه ظاهر شدن
گسست و به همريختگي در حوزة برنامهريزي
فرهنگي ميشود و سياستگذاران اهداف و
راهبردهايي را تعيين ميکنند كه براي سطوح
كارشناسي ابهام نظري دارد .متقابالً طرحها و
برنامههايي توسط كارشناسان ارائه ميشود كه
از نگاه سياستگذاران مبهم و مشكوك است
(رجبزاده.)1380: 76 ،

پینوشتها

* استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد علوم و تحقیقات.
 .1برای مطالعة بیشتر نگاه کنید به :جمعي از كارشناسان
دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ،برنامهريزي فرهنگي؛
مراحل اساسي ،تمهيدات نظري و مقدمات عملي ،فصلنامة
فرهنگ عمومي ،شمارة  ،7سال  ،1375ص .56
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