برنامه ریزی فرهنگی
( اصول و مبانی)

هب انم خدا

مقدمه
فرهنگ از پايههاي اساسي استقالل ملي و از عناصر كليدي انسجام بخش يك ملت است فرهنگ
ملي هر سرزمين متشكل از تأثير عناصر تاريخي ،جغرافيايي ،مذهبي ،عقيدتي و كليه خصوصياتي
كه رنگ وجودي خاص دارند و به آن ملت هويت متفاوت از ساير ملل ميدهند.
مفهوم برنامهريزي فرهنگي مقدمتاً به معناي بيان علمي نيازها و تعيين اقدامات در حوزه فرهنگي
براي رفع آنها است.
در حقيقت برنامهريزي فرهنگي يك پل الزم و ضروري بين حال و آينده ونيز وضع موجود و
وضع مطلوب است.
به عبارت ديگر برنامهريزي فرهنگي احتمال دستيابي به اهداف فرهنگي را باال ميبرد و فيالواقع
در برگيرنده همه فعاليتهايي ميشود كه مديران براي تدارك امور آينده انجام ميدهند.
به تعبيري ديگر برنامهريزي فرهنگي فرآيندي است جهت تجهيز منابع و وحدتبخش و تالش براي
نيل به اهداف رسالتهاي بلندمدت با توجه به محدوديتهاي دروني و بيروني.

اهميت و ضرورت برنامهريزي:
خدمت برنامهريزي به خدمت زندگي اجتماعي انسان برميگردد و انسان از همان ابتدا بر حسب
آهنگ طلوع و غروب آفتاب ،برنامههاي شكار و كشت و كار خود را تنظيم ميكرده است .اما انقالب
صنعتي و رشد فناوريها اين آهنگ طبيعي را بر هم زد و به نوبه خود ضرورت و نگرشي متفاوت
در استفاده از زمان منابع و چگونگي رسيدن به اهداف فردي و اجتماعي را مطرح نموده است.
بوسيله برنامهريزي و انتخاب صحيح راه عمليات و حتي راهكار انجام هر فعاليت ،سازمان را در
موقعيتي منطقي و مناسب در رسيدن به اهداف خود قرارداد .به اين وسيله ،سازمان قادر ميشود
به فعاليت عقالني و عملي وظايف خود همت گمارد.

فؤايد برنامهريزي:
 .1عدم تأخير و تعويق در جريان فعاليتها؛
 .2داشتن روابط حسنه با ساير سازمانها؛
 .3استفاده كامل و بهينه از تخصص و مهارت افراد؛
 .4استفاده كامل از منابع و امكانات موجود؛
 .5آگاهي دائم از جريان كلي كار؛
 .6استهالك كمتر منابع و امكانات؛
 .7هماهنگي بين كار فردي و جمعي؛
 .8داشتن ذخيرهاي از وسايل و امكانات؛
 .9داشتن حداقل ضايعات؛
 .11تأثير مثبت كار در سالمتي و بهداشت نيروي انساني؛
 .11اتخاذ بهترين راهكارها و صرفهجويي در منابع؛
 .12رعايت قواعد و مقررات و رويههايي كه مربوط به كاركنان است.
بنابراين فقدان برنامهريزي خواه ناخواه موجب تضييع كار و سرمايه ميگردد و بهويژه آنكه بدون
برنامهريزي صحيح و جامع هرگز نميتوان به حداكثر استفاده از نيروي انساني دست يافت.
لذا اهميت برنامهريزي در اين است كه اصليترين و اساسيترين وظايف مديريتي را تشكيل ميدهد
برنامه ميتواند از همان ابتدا ،مسير رسيدن به هدف را تعيين كند ،معيار هر عمل و فعاليتي را
عرضه كند و بين اعمال و فعاليتهاي يك مجموعه هماهنگي و وحدت ايجاد كند و سرانجام
فرصتها و مسايل احتمالي آينده را پيشبيني كند.

تعريف برنامهريزي:
براي برنامهريزي تعاريف متعددي وجود دارد كه هر يك از آنها بيانگر ديدگاه ويژه
تعريفكننده و وابستگي او به حوزه علم و دانش خود و يا گروههاي خاص اجتماعي است .يكي از
تعاريف مطرح عبارت است از:
ـ برنامهريزي تدابير آگاهانهاي است كه از طرف مقامات دولتي براي تعيين هدفهاي معين با توجه
به روابط آنها با همديگر و با در نظر گرفتن رشد متناسب و هماهنگ و بسيج همه امكانات براي
رسيدن به اين هدفها اتخاذ ميشود تا رشد اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي تمام جامعه را در يك
دورة معين از آينده تضمين كند.

ـ برنامهريزي فراگردي است مداوم ،حساب شده ،منطقي و جهتدار و دورنگر به منظور هدايت و
ارشاد فعاليتهاي جمعي براي رسيدن به اهداف مطلوب.
تعريف جامعتري از برنامهريزي :برنامهريزي مجموعه تالشهاي آگاهانه و هدفمند براي طرحريزي
وضعيت مطلوب و شناسايي راهكارهاي مؤثري است كه دستيابي به آينده موردنظر را تسهيل
ميكند.

سطوح برنامهريزي:
برنامهريزي به مثابه تالش براي طراحي آيندهاي مطلوب و تبيين راههاي مؤثر حصول به آن،
شالوده مديريت را تشكيل ميدهد .لذا آنچه از مديران انتظار ميرود ،ايجاد نظام مدون
برنامهريزي است.
در نگاهي كلي برنامهها را به دو دسته برنامههاي راهبردي (در سطح نظري يا سازه) و
برنامههاي عملياتي (سطح عملياتي) تقسيم ميكنند.

از جمله ويژگيهاي برنامههاي راهبردي:
 .1بلندمدت مدت بودن
 .2كيفي بودن
 .3تنظيم و تصويب شدن در سطوح عالي سازمان
 .4تاثيرپذيري از متغيرهاي محيطي

ويژگيهاي برنامههاي عملياتي:
 .1ميان مدت يا كوتاه مدت است؛
 .2كمي و سنجشپذير است؛
 .3تنظيم شدن در سطوح سرپرستي و عملياتي؛
 .4منتج شدن از برنامههاي راهبردي؛
 .5تأثيرپذيري كمتر از عوامل محيطي.
به عبارت ديگر طراحي برنامههاي راهبردي با توجه به رسالتها ـ مأموريتها و فلسفه وجودي
سازمان صورت ميگيرد ولي طراحي برنامههاي عملياتي مهم از برنامههاي راهبردي است و

رويكرد تعيين اهداف كمي و سنجشپذير ،تعيين راههاي دستيابي به اهداف ،تخمين هزينه مالي و
زماني و نيروي انساني مورد نياز است.

اركان برنامهريزي:
هر برنامه داراي پنج ركن يا عنصر اساسي ميباشد كه عبارتند از :هدف ،سياست ،وسايل يا
امكانات ،عمل و اجرا و ارزشيابي.
اين عناصر ،اركان اصلي يك برنامه را تشكيل ميدهند و با نظم و منطق و اولويت خاصي تنظيم
و ارائه ميشود .بطوري كه هر يك از آنها تا اندازه زيادي بر روي مراحل بعدي اثرات
تعيينكنندهاي بر جاي ميگذارد.
وقتي هدف از انجام كاري مشخص و معين باشد الجرم ماهيت هدف اثرات قاطعي بر
تصميمگيري براي انتخاب روش مناسب جهت حصول به آن هدف بر جاي ميگذارد كه ميتواند تا
حدود زيادي راه را براي انتخاب اين روش مناسب هموار نمايد.

عوامل مؤثر در موفقيت برنامهريزي:
موفقيت هر برنامه در مراحل مختلف تدوين تا اجرا ،به عوامل زيادي بستگي دارد كه مهمترين
آنها عبارتند از:
 .1آمادهسازي محيط:
در هر سطح از برنامهريزي ،مديران بايد محيط را آماده پذيرش برنامهريزي نمايند .اين امر مستلزم
هدفگذاري ،تبليغ روشنگري در مورد آن ،و گويا كردن نتايج مثبت حاصل از برنامهريزي
است.
ضرورت اين كار از آن جهت است كه برنامهريزي پديدهاي نيست كه خود به خود روي دهد ،بلكه
بايد اين پديده را در همه سطوح تشويق و تسهيل نمود.
 .2سازماندهي برنامهريزي:

تركيب مناسب گروههاي كاري مؤثر در امر برنامهريزي و اجرا و برنامهريزي سازماني مناسب
ميتوانند محيط مناسبي را براي برنامهريزي فراهم نمايند.
 .3تعيين محدوده برنامهريزي:
تعيين محدودة برنامهريزي از عوامل اساسي و پايهاي است .محدودة برنامهريزي نبايد آنقدر بزرگ
تعريف شود كه ادارة امور آن امكانناپذير شود .عالوه بر آن ،درون مرز و محدودة برنامهريزي
بايد آشكار صريح و شفاف باشد و هر كدام از اجزاي آن نيز به روشني تعريف شوند .به عبارت
سادهتر ،كليات و ادبيات هر برنامه هر چند زيبا تا زماني كه مشخص و اجرا نشود فايدهاي به دنبال
نخواهد داشت.

اهداف برنامهريزي:
در اينجا اين سؤال مطرح است كه هدف از برنامه خاص توسعه چيست؟ ممكن است جواب آن
باشد كه مثالً باال بردن درآمد ملي به ميزان معين.
حال با ديد فلسفيتري به اين سؤال جواب داده ميشود كه افزايش بيشتر درآمد ملي به تنهايي
غايت نيست بلكه وسيله تأمين هدفهاي ديگر ميباشد .با توجه به اين سؤال معلوم ميشود كه هدف
نهايي خدمات عمومي و برنامههاي توسعه عبارتند از:

رفاه اجتماعي:
اگر چه هدف مهم برنامهريزي در شركتها ،بهينه كردن سود است اما هدف مهم دولت در
برنامهريزي اقتصادي دسترسي به رشد اقتصادي بهينه است .اما دولت در هر بخش و قلمرويي
اقدام به برنامهريزي مينمايد مثل برنامهريزي اجتماعي ،برنامهريزي آموزشي ـ فرهنگي،

اهداف برنامهريزي فرهنگي:
هدف كلي برنامهريزي فرهنگي را در اسناد فرهنگي و در برنامههاي عمراني مختلفي كه تا به حال
در كشور تدوين شده است با عبارتهاي گوناگوني بيان شدهاند كه بعضي از آنها به شرح زير
است:
 .1هدف كلي سياست فرهنگي ،ارتقاي جامعه ايراني به مقامي است كه افراد آن با شناخت تمدن و
فرهنگ پر ارج ايران در حفظ و گسترش آن بكوشند و با آگاهي از فرهنگ كشورهاي ديگر جهان،
خانواده بزرگ ايراني را در مسير به سوي زندگاني بهتر و كمال معنوي ياري دهند.

 .2فرهنگ مقولهاي تجملي و ويژه برگزيدگان يا مناطق ممتاز نيست بلكه جزء غيرقابل تفكيك زندگي
اجتماعي ،ميراث مشترك همه افراد و سرزمينها و يكي از ابعاد توسعه ملي و از عوامل توسعه
اقتصادي اجتماعي است و هدف آن بهبود كيفيت زندگاني است.
 .3يكي از اهداف برنامهريزي فرهنگي ،كمك به برپايي جامعه نمونه براساس آيه شريف و كذلك
جعلنا كم اُمّة وسطا ،كمك به پرورش انسان نمونه ،آزاد و مسئول و تحقق سعادت انسان در كل
جامعه بشري است.
 .4پرورش و تعالي انسان با ارزشهاي واال و جهانشمول اسالمي كه با حفظ كرامت و آزادگي
او ،شرايط رشد و تكامل مادي و معنوي را در حركت به سوي اهلل فراهم آورد.
باز يافت دقيق معارف و مفاهيم ارزشي فرهنگ و هنر اسالمي ،تقويت روحيه احترام به قانون
و حقوق انسان و حفظ آزادگي او ،تعميق و گسترش حس وظيفهشناسي و ايثار در جامعه،
ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي ،مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي و باال بردن
سطح آگاهيهاي عمومي در تمام زمينهها با تقويت روحيه بررسي و تتبع و ابتكار در تمام
زمينههاي علمي و فرهنگي و ايجاد زمينههاي مساعد براي مشاركت عامه مردم در امور اجتماعي
از اهداف كلي سنجش فرهنگ در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ايران ميباشد.

سطوح اهداف فرهنگي:
اهداف فرهنگي داراي سطوح مختلف :اهداف آرماني ،اهداف كالن ،اهداف ملي و اهداف فراملي كه
به تشريح هر يك ميپردازيم.

 .1اهداف آرماني:
اين اهداف از عاليترين سطح هدفگذاري در نظام فرهنگي برخوردار هستند كه شامل مجموعهاي
از ساختارها ،سازمانها ،نهادها ،قوانين و كادرهاي مؤثر در زمينه فرهنگي هستند.
به عبارت ديگر اهداف آرماني آن دسته از اهدافي هستند كه سمت و سوي فعاليتهاي فرهنگي را
تعيين و بايدها و نبايدها را مشخص ميكنند.
منشأ اهداف آرماني ،ايدئولوژي ،جهانبيني ،قانون اساسي و چارچوب كالن در نتيجه ،اهداف
آرماني فرهنگي عبارت از :مجموع شاخصهايي كه نظام فرهنگي بر آن استوار بوده و حركت

ميكند و جوهر اين حركت (در حوزههاي معنوي و انديشههاي فرهنگي) آينده نظام فرهنگي اسالم،
انديشههاي امام خميني و قانون اساسي است.
به عبارت ديگر ريشه همه چالشهاي اساسي فرهنگي را بايد در چگونگي نگرش اهداف آرماني
فرهنگ ديد .اهداف آرماني موتور حركت نظام فرهنگي و منبع اساسي ،بسيج منافع ،امكانات
قابليتها و فرصتهاست.
از ويژگيهاي ديگر اهداف آرماني اين است كه اين اهداف يا زمانناپذير بوده و داراي يك دوره
طوالني و پايدار ميباشند و تغييرات آن با تغييرات نظام سياسي همراه است و اهداف آرماني مركز
ثقل حركت ساير حوزههاي فرهنگي نيز ميباشد.
 .2اهداف كالن فرهنگي:
ترجمان اهداف آرماني متناسب با مقدورات و توان ملي را در دورههاي زماني مشخص اهداف
كالن فرهنگي ميگويند .تعيين اهداف كالن با مديران است و تعيين اهداف آرماني با رهبران است
و چشمانداز تلقيقي از اهداف آرماني و اهداف كالن است.
اهداف آرماني ذهني ،انديشهاي و شامل خواستهاي دروني و آمال است .لذا در بخش فرهنگي
بيشتر اهداف آرماني مدنظر است.
اهداف كالن نيز براساس «تاف» طراحي ميشود (تهديدها ،آسيبها ،فرصتها)
ــ از لحاظ بُعدزماني اهداف كالن داراي زمانبندي معين ميباشد به همين دليل قابليت كنترل،
نظارت و ارزشيابي دارد .بنابراين اهداف كالن بين (15ـ11ـ )5ساله ميباشد.
اهداف كالن فرهنگي به دوسته كلي :ملي و فراملي تقسيم ميشود كه در حوزه مديريت استراتژيك
در يك فرايند منطقي ،نسبت تعادلي ميان اين دو حوزه برقرار ميشود.
هدفگذاري كالن به چارچوب امنيت ملي ،منافع ملي و مصالح و منافع فراملي توجه خاص دارد.
ــ اهداف كالن ملي به عنوان اصول حركت نظام فرهنگي به سمت اهداف و آرمانهاي مشخص
تعيينكننده است.
منافع ملي چگونگي توليد حداكثر فرصت و كاهش تهديد و آسيب در حوزه فرهنگي را در چارچوب
اهداف كالن طراحي ميكند .اما تحقق يا عدم تحقق اهداف كالن ملي و منافع ملي بر اصل استراتژيك
مصالح ملي استمرار است.
بدين معنا كه عامل زمان و مكان ،شرايط و تحوالت اجتماعي ،منطقهاي و بينالمللي ،نحوه وصول
ما به اهداف ملي را رقم ميزند.

در بخش اهداف كالن نظام فرهنگي ايران ،شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان اصليترين مرجع
تهيه و تدوين اهداف كالن فرهنگي مطرح است و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مرجع
سياستگذاري و مصلحت انديشي ايفاي نقش ميكند.
 .3اهداف ملي:
اهدافي كه تحقق آنها موجب افزايش سطح توانمنديها و بهبود شرايط فرهنگي ،اجتماعي،
اقتصادي و در مجموع باعث تكامل كشور و شرايط زيستي بهتر براي جامعه ميشود از سوي
ديگر اهداف ملي ضريب رشد و توسعه ملي را به شكل مناسب ارتقاء ميبخشد (رويكرد كمّي).
 .4اهداف فراملي:
اهدافي هستند كه نتايج و آثار آنها باعث حفظ تعادل در مناسبات و روابط يك نظام در سطح
جهاني ميگردد .به عبارت ديگر اهداف فراملي از بروز بحران در حوزههاي سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي در داخل كشور ممانعت كرده و امكان تبادل ،تعادل و تفاهم نظام سياسي و
فرهنگي را با ساير دولتهاي عرصه بينالمللي برقرار ميكند .تحقق اهداف فراملي ،تأثير مستقيمي
در افزايش توان ملي دارد.

مراحل برنامهريزي فرهنگي:
در برنامهريزيهاي بلند مدت 5 ،مرحله اساسي مطرح است كه هر مرحله به اطالعات و دانشهاي
خاص خود نيازمند است .اين مراحل عبارتند از:
1ـ تجزيه و تحليل روندهاي گذشته؛ هدف اصلي اين كار ،تشخيص نيروها و پارامترهاي مؤثر بر
عملكردهاي فرهنگي است؛
2ـ دستيابي به روابط علّي و همبستگي ميان متغيرها و تخمين روابط ميان آنها :هدف اين مرحله
دستيابي به مجموعهاي از قضاياي علمي ،آزمونها ،نقدها در زمينه فرهنگ ميباشد؛
3ـ گزينش اهداف آرماني ،كلي ،اهداف كمي :اين كار معموالً با برآورد و ارزيابي خواستهها و
نيازهاي مبرم مردم و جامعه و تكيه بر منابع معتبر چون انديشههاي مسلم ديني و قانون اساسي
و قرار دادن حاصل اين برآورد و ارزيابيها در چارچوب محدوديتها ،امكانات و منابع و الزامات

بينالمللي ،هدفهاي مشخص براي بلند مدت (اهداف آرماني) و براي ميان مدت (اهداف كالن) تعيين
شده و سپس با استفاده از شاخصها و الگوها ،اهداف برنامه به صورت كمي مشخص ميشود؛
4ـ تعيين راهبردها و سياستهاي برنامه؛
5ـ نظارت بر اجراي برنامه و ارزيابي عملكردها :برنامهها را ميتوان هم پيش از اجرا و هم در حال
اجرا و هم پس از اجرا مورد ارزيابي قرار داد؛

مراحل دستيابي و بكارگيري مدل اسالمي در برنامهريزي فرهنگي:
الف) مباني:
اولين بحث مبنايي در ساماندهي و تصميمگيري فرهنگي ،تعريف فرهنگ و سازوكار پيدايش و
تعالي آن است .اما به دليل اينكه فرهنگ ركني از اركان جامعه است ،آنچه در جامعهشناسي گفته
ميشود حكم پيشفرض را براي بررسي فرهنگ دارد و عالوه بر آن جامعهشناسي نيز به غير از
پيشفرضهايي كه از انسانشناسي اخذ ميكند متكي به فلسفهاي است كه قدرت تحليل سازوكار
حركت را به انديشمند اسالمي ميدهد.
ب) تنظيم الگوي اسالمي در برنامهريزي فرهنگي:
الگوي فرهنگي پس از عبور از مرحله مباني ،روش ميسازد كه چه فعاليت فرهنگي نسبت به چه
موضوعي و براي چه منظوري صورت پذيرد.
قبل از هر اقدامي ،ميبايست عوامل فرهنگساز در عينيت جامعه شناخته شده و نسبتي بين آنها
برقرار شده باشد.
اما شناسايي عوامل فرهنگساز و طبقهبندي و نظامدادن آنها چگونه ممكن است؟ آنچه مالك
انتخاب عوامل يعني به عنوان عوامل فرهنگساز جامعه ميباشد ،تأثيري است كه هر عامل در
جامعه برجاي ميگذارد.
در فرهنگ نيز بايد مجموعه آثار يا اوصافي برگزيده شوند كه نمودار وضعيت فرهنگي جامعه
هستند مثالً عواملي كه مبدأ پذيرش اخالق يا رفتار خاص در جامعه هستند عامل فرهنگي قلمداد
ميشود.
بنابراين اوصافي كه عامل خارجي بر جاي ميگذارد ،مالك فرهنگي بودن يا نبودن آن است .بر اين
اساس الگوي فرهنگي خود مركب از دو الگو است:

ـ الگوي وصفي :در اين الگو اوصاف و يا آثار بهجاي مانده فرهنگي شناسايي و طبقهبندي كمي و
كيفي ميشوند.
ـ الگوي موضوعي :عوامل يا موضوعات خارجي كه مبدأ ايجاد اوصاف فرهنگي هستند شناسايي
و دستهبندي ميگردند.
ج) برنامهريزي فرهنگي:
پس از تنظيم الگوي فرهنگي اتخاذ شده ،امكان برنامهريزي فرهنگي فراهم ميآيد .تفاوت برنامه و
الگوي فرهنگي در اين است كه الگو ،شامل زمانها و مكانهاي مختلف است .اما برنامه مقيد به
مقطع زماني و شرايط مكاني و جغرافيايي خاص ،يعني برنامه با لحاظ مقدورات انساني و مالي
موجود ،براي يك مقطع زماني مشخص انجام ميپذيرد .در برنامه فرهنگي بايد مشخص گردد كه
چه فعلي توسط چه شخصي ،نسبت به چه موضوعي ،با چه مقدوراتي ،در چه زماني و براي رسيدن
به چه هدفي انجام گيرد.
د) سازماندهي ساختارهاي فرهنگساز:
مبدأ اوصاف فرهنگي ،عوامل فرهنگي است و مبدأ شكلگيري و رونق عوامل فرهنگساز،
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه است .رونق مجالس مذهبي ـ رشتههاي فرهنگي ـ هنري
علمي به تشكلهاي مذهبي ،علمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي و حتي مراكزي چون مجلس
شوراي اسالمي ـ مراكز تحقيقاتي و  ...وابسته است كه بستر الزم را براي فعاليتهاي فرهنگي
فراهم ميآورند و به آن سمت و سو ميدهند به همين دليل برنامهريزي بايد به گونهاي باشد كه
اجراي آن ،در ابتدا به اصالح و ساماندهي ساختارهاي فرهنگي بيانجامد.
هـ) اصالع و گسترش محصوالت فرهنگي:
البته منظور از اصطالح «محصول فرهنگي» معناي اخص آن نيست كه به فيلم ،شعر و كتاب و ...
محدود شود بلكه معناي اعم آن موادي است كه شامل توليد علوم و پرورش نيروي انساني
ميگردد.
و) تعالي فرهنگي جامعه:مسئله ساماندهي فرهنگي بايد به عنوان يك امر پويا و در حال تكامل در
نظر گرفته شود تا جامعه به طور مداوم به سمت قلههاي رفيع فرهنگي حركت كند ،لذا بايد از زيربنا
تا روبنا همواره به فكر اصالح ،بهينهسازي و ارتقاي كارآمدي باشيم.

