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در فصــل اول بــه بیــان مســئله و روشــن کــردن ایــن مطلــب کــه موضــوع مورد بررســی 
(بررســی و تحلیــل نیــروی انســانی دســتگاه های فرهنگــی) همــواره یکــی از مســائل 
ــت و  ــه اهمی ــم پرداخــت. ســپس ضمــن اشــاره ب ــن حــوزه اســت خواهی ــی ای اصل
ضــرورت موضــوع، بــه تعریــف مفاهیــم و چارچــوب کلــی گــزارش می پردازیــم و در 

انتهــا بــه محدودیت هــای انجــام ایــن تحقیــق اشــاره می شــود. 

١. بیان مسئله
از آنجــا کــه منابــع انســانی باارزش تریــن عامــل تولیــد و منبــع اصلــی زاینــدۀ مزیــت 
ــانی  ــل انس ــت و عام ــازمان اس ــر س ــدی ه ــای کلی ــده قابلیت ه ــی و ایجادکنن رقابت
ــع  ــزی مناب ــرای ســازمان ها محســوب می شــود، بنابراین برنامه ری ــردی ب ــع راهب منب
انســانی جزء الینفــک برنامه ریــزی اســتراتژیک اســت و ســنگ زیربنای آن، شــناخت 
مفروضاتــی اســت کــه تصمیمــات در آن اتخــــاذ می شــود و در صــورت پیش بینــی و 

قضــاوت مناســب، اهــداف مــورد انتظــار تحقــق می یابــد. 
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 آنچــه در ســال های اخیــر در برنامه ریــزی منابــع انســانی مدنظر قــرار گرفتــه، 
ــه منظــور  ــی و خارجــی ســازمان های فرهنگــی ب شــناخت از وضعیــت موجــود داخل
مواجهــه بــا آینــده اســت، چــرا کــه آن جنبــه ای از برنامه ریــزی اســت کــه بــه جــای توجــه 
بــه مســائل مالــی یــا دیگــر منابــع، بــه نیــروی انســانی توجــه دارد و تجزیــه و تحلیــل 
قوت هــا، ضعف هــا، فرصت هــا و تهدیــدات بــا توجــه بــه عوامــل داخلــی و خارجــی 
تأثیرگــذار بــر فعالیت هــای ســازمان ها صــورت می گیــرد. همچنیــن بــا افزایــش رقابــت 
و کمبــود نیــروی انســانی مـــــاهر بــا احتیاجــات مناســب بــازار، برنامه ریــزی و مدیریت 

ــانی می طلبد.  ــع انس ــتای برنامه ریزی مناب ــیاری را در راس ــالش بس ــع، ت مناب
در ایـران نیـز بـا وجـود نهادهـا و سـازمان های فرهنگـی متعـدد و متنـوع، همـواره 
تأکیـد بـه و برنامه ریـزی بـرای این حوزه مورد توجه بوده اسـت. پـس از پیروزی انقالب 
اسـالمی کـه یـک انقـالب فرهنگـی نیـز بـود، صرف نظـر از موفقیت هـای چشـمگیر در 
حـوزۀ فرهنـگ، این کشـور همـواره با بحران های فرهنگی متعـددی روبه رو بوده اسـت. 
تحقیقات مختلف در کشـور نشـان می دهد که منابع انسـانی در سـازمان های دولتی با 
مشکالت مختلفی روبه روست. کارمندیابی در این بخش ها از ویژگی گزینش مبتنی بر 
رفتار، روابط شخصی، آشناگرایی و خویشاوندگرایی، اهمیت به تحصیالت و عنوان و 
معیارهـای ضمنـی برخوردار اسـت. به همین نحو، پاداش نیز مبتنی بـر پرداخت ثابت، 
ارشـدیت و سـاختار پرداخـت سلسـله مراتبـی اسـت. در ارتبـاط بـا آمـوزش و توسـعه، 
برنامه های آموزشـی در سـازمان های دولتی، غیرمدون و بسیار نظری هستند. سرانجام، 
ارزیابـی عملکـرد از جملـه وظایفـی اسـت کـه در ایـران کمتـر بـه آن توجـه می شـود و در 
اغلـب مـوارد در یـک فراینـد بـاال بـه پاییـن و بـر اسـاس سـاز و کارهـای ذهنـی و بـدون 
سـاختار و بـا تأکیـد بـر جنبه رفتـار به جای عملکـرد انجام می شـود. (دلـوی، ١٣٨٨). 
بــر ایــن اســاس، ســؤال اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه جایــگاه 
مهــم ســازمان های فرهنگــی در کشــور و مأموریــت و رســالت آنهــا در برنامه هــای 
توســعه و بــا توجــه بــه تغییــر و تحــوالت در جهــان امــروز و چالش هــای مختلفــی 
کــه منابــع انســانی ســازمان های مختلــف در جهــان و ایــران مواجــه هســـتند، منابــع 

انســـانی ســازمان های فرهنگــی در ایــران دارای چــه وضعیتــی هســتند؟
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٢. اهمیت و ضرورت موضوع
ســازمان های فرهنگــی از جایــگاه ویــژه ای در نظــام جمهــوری اســالمی برخوردارنــد. 
علــت ایــن امــر را می تــوان، مذهــب، ســابقه فرهنگــی و تاریخــی و در نهایــت وقــوع 
انقــالب اســالمی و تحقــق اهــداف و آرمان هــای فرهنگــی آن دانســت کــه بخــش 
قابل توجهــی از سیاســت های نظــام را بــه امــور ارزشــی و فرهنگــی اختصــاص داده 
اســت. جایــگاه و اهمیــت ســازمان های فرهنگــی، مباحــث متعــددی را درخصــوص 

ســاماندهی، سیاســت گذاری و برنامه ریــزی آنهــا مطــرح ســاخته اســت. 
در ابتــدا، پرســش اصلــی ایــن گــزارش آن اســت کــه چــرا بایــد از مدیریــت نویــن 
ــه نظــر می رســد، پاســخ روشــن اســت؛ چــرا  در حــوزۀ فرهنــگ اســتفاده شــود؟ ب
ــرای بســیاری از کارشناســان روشــن شــد کــه مدیریــت  ــر، ب کــه در ســال های اخی
ــه حــل  ــادر ب ــر غیرعلمــی در ســازمان های فرهنگــی، دیگــر ق ســنتی و اتخــاذ تدابی
مشــکالت نخواهــد بــود و اســتمرار غفلــت نســبت بــه برخــی مشــکالت و مســائل 
فرهنگــی، پیامدهــای غیــر قابــل جبرانــی را در پــی خواهــد داشــت. لــذا وضعیــت 
فرهنگــی حاضــر و گمانه زنی هــای کارشناســان دربــارۀ آینــده، به ویــژه بــا توجــه 
بــه رونــد مخاطره آمیــز جهانــی شــدن در قبــال فرهنــگ دینــی و ملــی، ایجــاب 
ــری واحــد،  ــام، تحــت یــک رهب ــه دســتگاه های فرهنگــی نظ ــه مجموع ــد ک می کن
بــه شــکل جدیــدی تفکــر و اقــدام کننــد. در ایــن شــکل جدیــد، مدیریــت، بــه مفهــوم 
تالش هــای ســازمان یافته بــرای اتخــاذ تصمیمــات و اقدامــات شایســته، از بهتریــن 
گزینه هــای پیــش رو بــه شــمار مــی رود. تردیــدی نیســت کــه بهره گیــری صحیــح از 
دانــش و فــن مدیریــت، می توانــد عــالوه بــر ایجــاد امــکان مصونیــت و پیشــگیری، 
موقعیــت مــا را در قبــال تهدیــدات بالقــوه و بالفعــل و چالش هــای حاضــر و آینــده، 

از انفعــال خــارج کــرده و بــه حالــت فعــال و نــوآور تبدیــل کنــد. 
از جهتــی بــا توجــه بــه اینکــه منابــع انســانی، منبــع اســتراتژیک برای ســازمان های 
فرهنگــی محســوب می شــود، جــزء مهــم و الینفــک مباحــث برنامه ریــزی و مدیریــت 
ــت  ــانی ماهی ــع انس ــازمانی و مناب ــای س ــر برنامه ریزی ه ــن سازمان هاســت و اکث ای
راهبــردی دارنــد. از عمده تریــن عواملــی کــه موجــب نگــرش جدیــد در برنامه ریــزی 
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اســتراتژیک منابــع انســانی شــده، رونــد تغییــرات و دگرگونی هــای مدیریتــی، 
سیاســی، تکنولوژیــک و اجتماعــی در محیــط داخلــی و خارجــی ســازمان های 
فرهنگــی اســت کــه همــواره بــا آن مواجه انــد. اگــر آنهــا می خواهنــد همســو بــا ایــن 
تغییــرات باشــند بایــد نگــرش جامــع و راهبــردی داشــته و الزامــات گوناگونــی را مــد 
نظــر قــرار دهنــد. در عصــر حاضــر، اساســی ترین منبــع رقابتــی ســازمان ها، منابــع 

انســانی کارآمــد یــا کارکنــان دانشــی هســتند. 
ــا  ــی ت ــازمان های فرهنگ ــانی س ــع انس ــت مناب ــی وضعی ــال، ارزیاب ــن ح در عی
ــری  ــۀ واف ــون عالق ــع، تاکن ــه اســت. در واق ــرار گرفت ــری ق ــورد بی مه ــدودی م ح
ــزی در ایــن حــوزه وجــود  جهــت ایجــاد ســاختارها و تدویــن مقــررات و برنامه ری
ــع  ــت مناب ــی وضعی ــت ارزیاب ــد جه ــع و نظام من ــی جام ــی اقدام ــت، ول ــته اس داش
ــادی در مــورد نتایــج  ــه و ابهامــات زی انســانی ســازمان های مرتبــط صــورت نگرفت

وضعیــت و ریشــه یابی مشــکالت آن وجــود دارد. 

٣. ادبیات تحقیق
حـوزه منابـع انسـانی بـا توجه به شـرایط و موقعیت های مختلـف در معرض تحـوالت و 
تغییرات قابل مالحظه قرار گرفته است. تکامل منابع انسانی که زمانی مدیریت پرسنلی 
نامیـده می شـد، حاصـل و متعاقـب تاریـخ کسـب و کار در آمریـکا بـوده اسـت. گـذر از 
مدیریت پرسنلی به مدیریت منابع انسانی در دهه ١٩٨٠ رخ داد و به تدریج سازمان ها بر 
کارمندان خود به عنوان منابع ارزشمند تأکید کردند. مفهوم مدیریت منابع انسانی اساساً 

آمریکایـی اسـت، ولـی امـروزه به عنـوان یک مفهوم بین المللی در نظر گرفته می شـود. 
فریــس و همــکاران (١٩٩۵) تعریــف فراگیــری از مدیریــت منابــع انســانی بــه 
ایــن ترتیــب ارائــه می دهنــد؛ مدیریــت منابــع انســانی عبــارت اســت از علــم و عملــی 
کــه بــه ماهیــت رابطــۀ اســتخدامی و تمامــی تصمیمــات، اقدامــات و موضوعــات 

مربــوط بــه ایــن رابطــه می پــردازد. 
ــات  ــرای اقدام ــدگاه اســتراتژیک، شــولر و جکســون (١٩٨٧) فهرســتی ب از دی
مدیریــت منابــع انســانی ارائــه می دهنــد کــه شــامل شــش مــورد عمــده: برنامه ریــزی، 
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کارمندیابــی، ارزیابــی عملکــرد، جبــران خدمــات کارکنــان، آمــوزش و توســعۀ کارکنان 
اســت. در ایــن بیــن، مباحــث مــورد اشــاره مرتبــط بــا نیــروی انســانی در ســازمان های 
فرهنگــی بــه دلیــل ماهیــت، نــوع و پیچیدگــی فعالیت هــای کاری، از اهمیــت فراوانــی 
ــع  ــه هریــک از ۶ مــورد مدیریــت مناب ــه نحــوی کــه بی توجهــی ب برخــوردار اســت ب
انســانی در ایــن ســازمان ها در آینــده خســارت ها و خألهایــی را اوًال بــرای خــود 
ســازمان و ثانیــاً بــرای جامعــه بــه بــار مــی آورد کــه بعضــاً جبران ناپذیــر اســت. در ادامــه 

برخــی از مفاهیــم مهــم در ارتبــاط بــا شــش مؤلفــۀ مذکــور تبییــن می شــود. 

١ ‑ ٣. عناصر و اجزای سیستم مدیریت منابع انسانی

(Outputs) اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی برون داد ‑

اهــداف سیســتم مدیریــت منابــع انســانی متأثــر از هدف هــای اســتراتژیک هــر 
ســازمان اســت و متناســب بــا ایــن هــدف اولیــن انتظــار ســازمان از ایــن سیســتم ها، 
تأمیــن منابــع انســانی اســت کــه در واقــع اقدامــی اســت کــه عمدتــاً در جهــت تأمیــن 

ــرد.  ــع ســازمان صــورت می گی مناف
(Throughputs) فرآیند یا میان داد سیستم مدیریت منابع انسانی ‑

آنچــه الزم اســت بــه عنــوان فراینــد عملیــات و اقدامــات در میــان داد سیســتم 
مدیریــت منابــع انســانی، طراحــی و اجــرا شــود در چهــار زیرمجموعــه کلــی قابــل 

اســت: تقســیم بندی 
الف. نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی؛

ب. نظام پرورش و آموزش یا به تعبیر کلی بهسازی منابع انسانی؛
ج. نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی؛

د. نظام به کارگیری و استفاده مؤثر از منابع انسانی؛
(Inputs) درون داد سیستم مدیریت منابع انسانی ‑

انجــام فعالیت هــای چهارگانــه در فرآینــد سیســتم مدیریــت منابــع انســانی بــه منابــع و 
اطالعــات کافــی نیــاز دارد کــه عمدتــاً ایــن منابــع عبارت انــد از: منابــع مالــی، منابــع 
ــه  ــر ک ــه مهم ت ــات و از هم ــزار)، اطالع ــوژی (ســخت افزار و نرم اف ــانی، تکنول انس

رفتــار ایــن سیســتم و اولویــت اهــداف آن را تعییــن می کنــد، ارزش هاســت. 
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(External Environment) محیط برون سازمانی ‑
طرح ریــزی منابــع انســانی در راســتای اهــداف و اســتراتژی های کالن ســازمان ها انجام 
می شــود و طبعــاً اهــداف و اســتراتژی های منابــع انســانی بــه همــان انــدازه تحــت تأثیــر 
ــرون ســازمانی اســت کــه اهــداف و اســتراتژی های ســازمان ها در بررســی  عوامــل ب
محیــط برون ســازمانی. عوامــل متعــددی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد عبارت انــد 
از: ویژگــی حکومــت، شــرایط اقتصــادی، عوامــل جغرافیایــی، ســطح تکنولــوژی در 
کشــور و ویژگی هــای ســهامداران و ذینفعــان، بــازار کار، رقبــا، مشــتریان، اتحادیه هــا 

و انجمن هــای کارگــری و صنفــی و فرهنــگ عمومــی (ســید جوادیــن،١٣٧٣). 

نمودار شماره ١. نظام مدیریت منابع انسانی

٢ ‑ ٣.نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی

نظام تأمین و تعدیل سرمایه انسانی شامل سه مرحله اصلی است که عبارت اند از:

جدول شماره ١: مراحل نظام تأمین و تعدیل سرمایه انسانی
انتخابکارمندیابیبرنامه ریزی نیروی انسانی

تأمین نیازهای سازمان و 
پرسنل

شناسایی افراد واجد شرایط
گزینش شایسته ترین افراد از 
بین افراد شناسایی شده

‑ برنامه ریزی نیروی انسانی

فراینــدی اســت کــه ســازمان معّیــن می کنــد برای نیــل به اهــداف خود چــه تعــداد کارمند، 
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بــا چــه تخصــص و مهارت هایــی، بــرای چــه مشــاغلی و در چــه زمانــی نیــاز دارد یــا بــه 
عبــارت دیگــر فرآینــدی کــه ســازمان معّیــن می کند عرصــۀ کار در داخــل ســازمان و خارج 
آن بــا تقاضــای ســازمان بــرای نیــروی کار مطابقت داشــته باشــد. نیــروی انســانی در اینجا 

بــه مثابــۀ کاالســت و عرضــه و تقاضــا توســط بازار مشــخص می شــود. 
‑ کارمندیابی

کارمندیابــی، فراینــد واســطه ای اســت. یعنــی طــی ایــن فراینــد، کســانی کــه جویــای کار 
هســتند (متقاضیــان کار) و کســانی کــه خواهــان نیروی کارنــد (اســتخدام کنندگان) برای 
نخســتین بــار بــا یکدیگــر روبــه رو می شــوند تــا طــی فرآینــد بعــدی (انتخــاب و گزینش) 
توانایــی واقعــی آنهــا بــرای احــراز شــغل در ســازمان تعییــن می شــود. البتــه بــا دو شــرط:

الف. جذب افراد واجد شرایط
ب. از رده خارج کردن افراد فاقد شرایط

‑ جذب و نگهداری کارکنان؛ دغدغۀ اصلی مدیریت

مدیــران کارکنانــی را بــه کار خواهنــد گرفــت که در اســتفاده از فناوری ای که رســانه های 
چندگانــه را در هــم می آمیــزد، متبحــر باشــند. ایــن کار در اینترنــت، کــه یــک ابــزار مهــم 
جهــت جســت و جــوی شــغل بــرای کارکنــان بخــش تکنولــوژی اســت، اتفــاق خواهــد 

افتــاد. در بیــن بزرگ تریــن شــرکت های دنیــا، ٧٩ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
بیشتر از ٩٠ درصد فوق لیسانس و نزدیک به ٨٠ درصد لیسانس ها از وب سایت ها 
برای استخدام استفاده می کنند. هرچند هنوز هم درآمد ماهانه یک معیار مهم در استخدام 
کارکنان است، با این وجود، دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه های معروف 
معتقدند که برنامه های مشاوره ای و فرصت های آموزشی نیز مانند گزینه های مربوط به 

درآمد، تسهیالت اداری، زمان کار و حتی به نحوۀ پوشش در اداره، مهم هستند. 
بررسـی های اخیـر متخصصـان تکنولـوژی اطالعاتـی (IT) نشـان دادنـد کـه ٧٧ 
درصـد شـرکت ها در اسـتخدام کارکنـان بـا مشـکالتی در امـر یافتـن و سـپس جـذب 
کارکنان مواجه هسـتند. یک مسـئله حتی بزرگ تر برای مدیران رسـانه ها مشکالت ویژه 
اسـت که در امور مربوط به بهبود و توسـعۀ کارکنان و مدیریت پایگاه داده ها، مدیریت و 
کارکنان وب سـایت وجود دارد. اینها چیزهایی اسـت که کارکنان سـازمان های رسـانه ای 
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بیشـتری نیـاز را بـه آنهـا دارند. (دیـوس، کیت؛ اسـتورم، جان نیـو، (١٣٧)
‑ کارکردهای فرهنگ سازمانی بر سرمایۀ انسانی

فرهنــگ، شــیوه زندگــی هــر جامعــه و متأثــر از عوامــل متعدد اســت که در همــۀ جوامع 
ــن اســاس فرهنــگ از نظــر یــک جامعه شــناس  ــر ای یکســان و یکنواخــت نیســت. ب
شــامل تمامــی رفتارهایــی اســت کــه در زندگــی اجتماعی آموختــه می شــود و از راه های 
گوناگــون بیــن نســل های متفــاوت یــا افــراد یــک نســل انتقــال پیــدا می کنــد. در ایــن 
معنــا، فرهنــگ نه تنهــا بــه زبــان، امــور صنعتــی، هنــر، علــم، قانــون، حکومــت، اخــالق 
و مذهــب اطــالق می شــود بلکــه ســاختمان ها، ابزارهــا، وســایل، ماشــین آالت و 

نظام هــای ارتباطــی را نیــز شــامل می شــود (دیویــس، ١٣٧٣: ٨‑۶)
فرهنــگ ارزش هایــی اســت کــه به کمــک آن کارها و امور ســازمان انجــام می پذیرد 
ــا  ــن اعضــای ســازمان مشــترک اســت، ب ــه بی ــادی ک ــا و باورهــای بنی ــا مفروض ه ی
نگاهــی دقیــق بــه تعاریــف فرهنــگ، می تــوان گفت زمینــۀ اصلــی در فرهنگ ســازمانی 
(یــا جامعــه) وجــود سیســتمی از معانــی و مفاهیــم مشــترک در میــان اعضای ســازمان 
یــا جامعــه اســت. در هــر ســازمان، الگوهایــی از باورهــا، نمادهــا، شــعائر، داســتان و 
آداب و رســوم وجــود دارنــد کــه بــه مــرور زمــان بــه وجــود آمده انــد. ایــن الگوهــا باعث 
می شــوند درمــورد اینکــه ســازمان چیســت و چگونــه اعضــا بایــد رفتــار خــود را ابــراز 
کننــد، درک مشــترک و یکســانی بــه وجــود آیــد. (الوانــی و دانایی فــرد، ١٣٨۴: ٣٨١) 
فرهنــگ، مجموعــه کاملــی از ویژگی هــای روحــی، مــادی، فکــری و عاطفــی اســت کــه 
مشــخصۀ یــک جامعــه یــا گــروه اجتماعــی اســت و نه تنهــا شــامل هنرهــا بلکــه شــامل 
اشــکال زندگــی، حقــوق اساســی انســانی، نظام هــای ارزشــی، ســنت ها و اعتقادهــا 
نیــز می شــود، بــه عبــارت دیگــر فرهنــگ را بایــد در مفهــوم گســترده، بــه منزلــۀ بافتــی 
پیچیــده و بــا روابطــی متقابــل در نظــر گرفــت کــه مجموعــه ای از ســنت ها و دانش هــا 
ــه اســتوار اســت. در  ــرد در بطــن جامع ــان و تحقــق ف ــز شــکل های متفــاوت بی و نی
ــه شــمار آمــده، در  ــوان عنصــر ضــروری جامعــه ب ــه عن شــرایط امــروزی، فرهنــگ ب
رابطــۀ کلــی بــا توســعه، نیــروی درونــی جامعــه محســوب می شــود. (کاردان، ١٣٨۶: 
۶۵) بــه طــور کلــی کارکردهــای فرهنــگ ســازمانی در ثبــات نیــروی انســانی را می تــوان 
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بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
‑تعهد گروهی را آسان می کند

‑ثبات نظام اجتماعی را ترغیب می کند
‑رفتار افراد را شکل می دهد

‑بر عملکرد سازمان تأثیر گذار است
‑به عنوان عامل کنترل محسوب می شود
‑عامل سازگاری با عوامل خارجی است

۴. چارچوب و روش
ایــن تحقیــق از روش ترکیبــی اســتفاده می کنــد. در بخــش کمــی کار، توصیفــی 
آمــاری از وضعیــت نیــروی انســانی دســتگاه های فرهنگــی ارائــه خواهــد شــد. بــرای 
ــای  ــه ای و داده ه ــنادی و کتابخان ــای اس ــن بخــش از روش ه ــع آوری داده در ای جم
معاونــت نیــروی انســانی هــر ســازمان و نهــاد اســتفاده شــده اســت. در بخــش کیفــی 
نیــز بــا اســتفاده از مصاحبــه و گفت وگــو بــا مدیــران و صاحب نظــران ایــن حــوزه، 

ــه شــده اســت.  ــه تحلیــل و آسیب شناســی موضــوع پرداخت ب
 چارچــوب و فرآینــد گــزارش مطابــق نمــودار ذیــل بــه ایــن شــکل خواهــد بــود؛ 
در مرحلــه اول و از طریــق مکاتبــات اداری و نیــز جســت وجو در منابــع و کتــب 
ــی اخــذ شــد.  ــتگاه های فرهنگ ــانی دس ــروی انس ــه نی ــوط ب ــات مرب ــاری، اطالع آم
ــرار  ــران و صاحب نظــران احصــا و مــورد بررســی ق همزمــان نظــرات اســاتید، مدی
ــع  ــت مناب ــات وضعی ــه ای از اطالع ــل یکپارچ ــه توصیف‑تحلی ــت و در ادام گرف
ــید و وضــع  ــام رس ــه انج ــد ب ــکاری کرده ان ــه هم ــی ک ــتگاه های فرهنگ ــانی دس انس
موجــود ترســیم شــد. در پایــان گــزارش مهم تریــن راهبردهــا و راهکارهــا اجرایــی در 

زمینــۀ منابــع انســانی ارائــه شــده اســت. 



١٠
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نمودار شماره ٢: چارچوب کلی گزارش

۵. محدودیت های تحقیق
ــن  ــزارش حاضــر درصــدد اســت ضم ــد، گ ــه ش ــن گفت ــش از ای ــه پی ــه ک همان گون
ــوع  ــه لحــاظ ن ــع انســانی برخــی از دســتگاه های فرهنگــی ب بررســی وضعیــت مناب
اســتخدام، مــدرک تحصیلــی، جنســیت و ســتادی یــا اســتانی بــودن، توصیــف 
ــردازد  ــع انســانی بپ ــی و مشــکالت مناب ــی از نحــوۀ اســتخدام، فرآیندهــای کل ضمن
بــرای انجــام ایــن مهــم، دو نوبــت نامه نــگاری و مکاتبــه و بــا ١٧ دســتگاه فرهنگــی 
اعــم از صــدا و ســیمای ج. ا. ا، دبیرخانــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ســازمان 
فرهنگــی و هنــری شــهرداری تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، صنــدوق 
اعتبــاری هنــر، ســازمان های فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، حــج و زیــارت، اوقــاف 
ــری مســاجد  ــای فرهنگــی و هن ــزاری ج. ا. ا، ســتاد کانون ه ــه، خبرگ ــور خیری و ام
ــازمان  ــد س ــور و چن ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــر، نه ــتان هن ــور، فرهنگس کش
فرهنگــی دیگــر درخصــوص ارائــۀ تعــداد نیــروی انســانی دســتگاه های فرهنگــی بــه 
تفکیــک نــوع اســتخدام، جنســیت، مــدرک تحصیلــی و ســتادی اســتانی، همچنیــن 

ــران دســتگاه های مذکــور صــورت پذیرفــت.  ــا مدی ــه ب درخواســت مصاحب
بــا ایــن حــال و به رغــم ایــن پیگیری هــا، فقــط وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی،  ارتباطــات  و  فرهنــگ  اســالمی،  تبلیغــات  ســازمان های  اســالمی، 



 بررسی وضعیت نیروی انسانی دستگاه های فرهنگی کشور

 ١١

خبرگــزاری جمهــوری اســالمی ایــران، حــج و زیــارت، اوقــاف و امــور خیریــه، نهــاد 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور و فرهنگســتان هنــر اطالعــات خــود را ارســال کردنــد. 
ــر ایــن، اطالعــات ارســالی از دســتگاه هایی کــه مشــارکت الزم را انجــام  عــالوه ب
دادنــد جامــع نیســت و در برخــی مــوارد بــه تفکیــک هریــک از متغیرهــای مــورد نظــر 
(جنسیت و ستاد و مدرک و . . . ) و به صورت یکپارچه و در قالب جداول چندبعدی 
بــوده و در برخــی مــوارد بــه صــورت مجــزا و جــداول دوبعــدی؛ بــر ایــن اســاس، ممکــن 

اســت داده هــای ارائه شــده در هــر بخــش اندکــی تفــاوت شــکلی داشــته باشــد. 





  :  

در ایــن بخــش بــه بررســی کّمــی وضعیــت منابــع انســانی دســتگاه های فرهنگــی مورد 
نظــر خواهیــم پرداخــت. همان گونــه کــه در فصــل اول و محدودیت هــای پژوهــش 
اشــاره شــد، بــه دلیــل همــکاری نکــردن برخــی دســتگاه های فرهنگــی، داده هــا 
ــه  ــن بخــش ب ــده و ای ــتحصال ش ــی اس ــازمان فرهنگ ــتگاه و س درخصــوص ٧ دس
بررســی وضعیــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان تبلیغــات اســالمی، 
ــارت،  ــر، ســازمان حــج و زی ــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور، فرهنگســتان هن نه
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی و ســازمان خبرگــزاری جمهــوری اســالمی 
ــی  ــن معرف ــاد، ضم ــا نه ــازمان ی ــر س ــد داشــت. درخصــوص ه اختصــاص خواه
ــه تفکیــک محــل خدمــت  ــروی انســانی دســتگاه ب ــه توصیــف کمــی نی ــی، ب اجمال
(ســتاد یــا اســتان ها)، جنســیت، نــوع اســتخدام و مــدرک تحصیلــی خواهیــم 

پرداخــت و یافته هــا در قالــب جــداول و نمــودار نمایــش داده می شــوند. 
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١. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

١ ‑ ١. معرفی اجمالی

ــد. وزارت  ــوم تأســیس ش ــری (١٢٣٠ ه. ش) وزارت عل ــری قم ــال ١٢٧٢ هج س
ــه ســپس در ســال ١٣٢٨ ــام یافت ــر ن ــارف تغیی ــوم و مع ــه وزارت عل ــدا ب ــوم ابت عل

ــع مســتظرفه  ــاف و صنای ــارف و اوق ــه وزارت مع هجــری قمــری (١٢۶۶ ه. ش) ب
ــر،  ــرورش، فرهنــگ و هن ــه وظایــف آمــوزش و پ ــن وزارتخان ــام یافــت. ای ــر ن تغیی
علــوم و آمــوزش عالــی و ســازمان اوقــاف را بــر عهــده داشــت. ســال ١٣٠٠ ه. ش 
ــون  ــوم و اشــاعۀ معــارف و فن ــر عل ــه منظــور توســعه دوای شــورای عالــی معــارف ب
ــه  ــال ١٣١٧ ه. ش ب ــد. س ــکیل ش ــی تش ــی و فن ــالت علم ــص تحصی ــع نقای و رف
موجــب مصوبــۀ فرهنگســتان ایــران کلمــۀ «فرهنــگ» جایگزیــن کلمــۀ «معــارف» شــد 
و وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه بــه وزارت فرهنــگ تغییــر نــام داد. 
٢۴ آبــان ســال ١٣٢٨ ه. ش ادارۀ هنرهــای زیبــا بنــا به مصوبۀ شــورای عالی نگارش 
و هنرهــای زیبــا تشــکیل شــد. در تاریــخ ١٣٢٩/١١/٢ هجــری شمســی ادارۀ هنرهــای 

زیبــا بــه ادارۀ کل هنرهــای زیبــای کشــور تغییــر یافــت و وزارت فرهنگ تشــکیل شــد. 
در تاریــخ آذرمــاه ١٣۴٣ ه. ش وزارت فرهنــگ و هنــر تشــکیل شــد و بــه اســتناد 
ــرۀ  ــی، دای ــه مل ــای کشــور، اداره کل باستان شناســی، کتابخان ــون هنرهــای زیب آن قان
رایزنی هــای فرهنگــی و ادارۀ تألیــف و ترجمــه از وزارت فرهنــگ منتــزع و بــه وزارت 
فرهنــگ و هنــر منتقــل شــد. در تاریــخ ١٣۵٧/١٢/١٧ بــه موجــب مصوبــۀ شــورای 
انقــالب اســالمی وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی از ادغــام دو وزارتخانــه «فرهنــگ 
و هنــر» و «علــوم و آمــوزش عالــی» تشــکیل شــد. ســال ١٣۵٩ وزارت ارشــاد ملــی 

بــه وزارت ارشــاد اســالمی تغییــر نــام یافــت. 
ــازمان حــج و  ــا س ــزع و ب ــاف از نخســت وزیری منت ــازمان اوق ــال ١٣۶٣ س س
زیــارت ادغــام و ســازمان حــج و اوقــاف و امــور خیریــه وابســته بــه وزارت ارشــاد 
اســالمی تشــکیل شــد. ســال ١٣۶۴ اداره حفــظ میــراث فرهنگــی شهرســتان ها، اداره 
کل موزه هــا، اداره کل کاخ هــا، اداره کل بناهــای تاریخــی از وزارت ارشــاد اســالمی 
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منتــزع و بــه ســازمان میــراث فرهنگــی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی 
ــون و وظایــف وزارت فرهنــگ و  ــا تصویــب قان منتقــل شــد. در ١٣۶۵/١٢/١٢ ب

ارشــاد اســالمی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تشــکیل شــد. 

٢ ‑ ١. ساختار اداری و نیروی انسانی

در حــال حاضــر و بــر اســاس آخریــن چــارت ابالغــی ســازمان امــور اداری و 
ــت و ٧  ــب ۵ معاون ــاد اســالمی در قال ــگ و ارش ــور، وزارت فرهن ــتخدامی کش اس

ــت اســت.  ــال فعالی ــه در ح ــازمان تابع س
• سازمان ها:

‑ سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری
‑ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

‑ سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
‑ سازمان حج و زیارت

‑ سازمان اوقاف و امور خیریه
‑ ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

‑ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور
• معاونت ها:

‑ معاونت امور هنری
‑ معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی

‑ معاونت حقوقی
‑ معاونت امور مجلس و استان ها

‑ معاونت قرآن و عترت
‑ معاونت توسعه مدیریت و منابع

٣ ‑ ١. وضعیت نیروی انسانی شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ــاغل  ــروی ش ــاً ۶۴٢٧ نی ــالمی مجموع ــاد اس ــگ و ارش ــال ١٣٩٨ وزارت فرهن س
داشــته اســت کــه در ادامــه بــه بررســی ایــن نیروهــا بــه لحــاظ نــوع اســتخدام در ســتاد 
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ــه می شــود.  ــی و جنســیت پرداخت و اســتان ها، مــدرک تحصیل
وضعیت نیروی انسانی بر حسب مرکز و پیرامون (ستاد و استان)• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمی (تعــداد و درصد) نیروی انســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمیبــر حســب پراکندگــی جغرافیایی در قالــب جدول و نمودار ارائه شــده اســت. 

جدول شماره ٢: وضعیت نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تفکیک 
ستادی و استانی

کلاستانیستادی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١٨۶٢٩٪٣۴۵۶۴٪٧١۶۴٢٧١٠٠

همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، بــر اســاس اطالعــات جــدول فــوق، بیشــتر 
نیروهــای وزارتخانــه در حــوزۀ اســتانی مشــغول بــه کار هســتند. بــر ایــن اســاس، در 
مجمــوع ٧١ درصــد نیروهــا ‑کــه شــامل ۴۵۶۴ نفــر اســت‑ در مراکــز اســتان ها 
و شهرســتان ها فعالیــت داشــته و ٢٩ درصــد ‑کــه شــامل ١٨۶٣ نفــر اســت‑ نیــز 

بدر ســتاد وزارتخانــه مشــغول بــه خدمــت هســتند.  و

نمودار شماره ٣: وضعیت نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تفکیک ستادی و استانی
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وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی بــه تفکیــک نــوع اســتخدام در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده 
ــه  ــر اســاس آن، بیــش از نیمــی از نیروهــای شــاغل در ســتاد وزارتخان اســت کــه ب
ــی کــه  ــن و کارگــری) هســتند و مابقــی رســمی و پیمان ــراردادی (اعــم از کار معّی ق
بــر اســاس آن ٣١ درصــد رســمی، ١۶ درصــد پیمانــی، ٣٨ درصــد انجــام کار معّیــن 
و ١۵ درصــد کارگــری هســتند. ایــن الگــو درخصــوص اســتان ها اندکــی متفــاوت 
اســت و اغلــب نیروهــای اســتانی شــامل قراردادهــای رســمی و پیمانــی هســتند کــه 
بــر اســاس آن، ١٣٫٣۴ درصــد رســمی، ۵۶ درصــد پیمانــی، ٢۵٫٢۴ درصــد قــرارداد 

کار معّیــن و ۵٫۴٢ درصــد کارگــری هســتند. 

جدول شماره ٣: وضعیت نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به تفکیک 
نوع استخدام

نوع 
استخدام

پیمانیرسمی
قرار داد کار 

معین
درصد قرارداد کارگری

کل 
(سطری) درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۵٨٣٣١٢٩٢١۶٧٠٢٣٨٢٨۶١۵١٠٠ستاد

۶٠٩١٣/٣۴٢۵۶٠۵۶١١۵٢٢۵/٢۴٢۴٣۵/۴٢١٠٠استان ها

جمع 
١١٩٢١٨/۵۴٢٨۵٢۴۴/٣٧١٨۵۴٢٨/٨۴۵٢٩٨/٢۵١٠٠(تعداد)

بــر اســاس اطالعــات جــدول و نمــودار بــاال، بیشــتر نیــروی وزارتخانــه (۴۴٫٣٧ 
درصــد) پیمانــی هســتند و تنهــا ١٨٫۵۴ درصــد رســمی امــا نکتــه قابــل تأمــل اینکــه 
بخــش قابل توجهــی (٣٧٫٠٩ درصــد) از نیروهــا قــراردادی و کارگــری هســتند. آنچــه 
مشــهود اســت حجــم قابــل توجــه نیــروی انســانی ایــن بخــش اســت کــه از امنیــت 
شــغلی خیلــی باالیــی برخــوردار نبــوده و اکثــر ایــن نیروهــا از مدرک تحصیلــی باالیی 
نیــز برخــوردار نیســتند. همچنیــن نحــوه و چگونگی اســتخدام این نیروها طی ســالیان 
متمــادی قبلــی نامشــخص اســت. بررســی بیشــتر و ســنوات قبــل (از ســال ٩٢ تــا ٩٨) 
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ــروی شــاغل در  ــه بیانگــر ایــن اســت کــه ســال ١٣٩٣ بیشــترین نی ــروی وزارتخان نی
وزارتخانــه بــا ٢٠٣۶ نیــرو و کمتریــن آن در ســال ١٣٩٧ بــا ١٨۵٣ نیــرو بــوده اســت. 
همچنیــن ســال ١٣٩٢ تعــداد نیــروی پیمانــی شــاغل در وزارتخانــه ١٩ نفــر بــود کــه 
ایــن میــزان بــا رشــد قابل توجهــی در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بــه ٢٩٢ افزایــش 
یافتــه اســت. امــا در مجمــوع وزارتخانــه از ســال ١٣٩٢ کــه دارای ١٩٩٣ نفــر شــاغل 
بــوده بــا کاهــش ٨ درصــدی نیــرو مواجــه بــود، بــه نحــوی کــه تعــداد نیروهــای ســتادی 

بــه ١٨۶٣ نفــر در ســال ١٣٩٨ کاهــش یافتــه اســت. 

نمودار شماره ۴: وضعیت نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تفکیک نوع استخدام

وضعیت نیروی انسانی بر حسب جنسیت• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی وزارت فرهنــگ 
بــر حســب جنســیت ‑و بــه تفکیــک ســتاد و اســتان‑ در قالــب  و ارشــاد اســالمی

جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 
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جدول شماره ۴: وضعیت نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تفکیک جنسیت

جنسیت
کلمردزن

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۶٨١٨۶٣١٠٠٪٣٢١٢۶٣٪۶٠٠ستاد

٧۴۴۵۶۴١٠٠٪٢۶٣٣۶٣٪١٢٠١استان

٧٢۶۴٢٧١٠٠٪٢٨۴۶٢۶٪١٨٠١مجموع کشور

اطالعــات جــدول و نمــودار فــوق بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر نیروهــای 
وزارتخانــه را مردهــا (٧٢ درصــد) تشــکیل می دهنــد و زن هــا فقــط ٢٨ درصــد از 
ــوازن در نیروهــا در حــوزۀ  ــروی انســانی را شــامل می شــوند. ایــن عــدم ت حجــم نی

اســتان ها و شهرســتان ها بیــش از ســتاد (تهــران) اســت. 

نمودار شماره ۵: وضعیت نیروی انسانی وزارتخانه به تفکیک جنسیت

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی وزارت فرهنــگ 
ــه  ــی در قالــب جــدول و نمــودار ارائ ــر حســب مــدرک تحصیل ب و ارشــاد اســالمی
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شــده اســت کــه بــر اســاس آن، بیشــتر نیروهــای ســتادی وزارتخانــه دارای مــدرک 
تحصیلــی لیســانس (٣٨ درصــد) هســتند و پــس از آن بــه ترتیــب فوق لیســانس بــا 
ــا ٢ درصــد  ــم ٧٪ و تنه ــم هرکــدام ١۵ درصــد و فوق دیپل ــر دیپل ــم و زی ٢٣٪، دیپل

دارای مــدرک تحصیلــی دکتــرا هســتند. 

جدول شماره ۵: نیروی انسانی ستاد وزارتخانه به لحاظ مدرک تحصیلی
کلدکترافوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١٪٢٧٣۵١٪٢٨١۵٣٨٪٧٧١٩٪١٢٩۴٢١٨٪٢٣٣٢٪٢٩۶٣١٠٠

نکتــه حائــز اهمیــت در اینجــا، پاییــن بــودن مــدرک تحصیلــی حــدود یک ســوم 
نیروهــای ســتادی وزارتخانــه اســت؛ جایــی کــه حــدود ٣٧ درصــد نیروهــا مــدرک 
ــه پاییــن هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه حــوزه ســتادی  ــم ب تحصیلــی فوق دیپل
وزارتخانــه، حــوزه ای سیاســت گذار، برنامه ریــز، قانون گــذار و در واقــع متولــی امــر 
فرهنــگ و بــه عنــوان عقــل منفصــل بایــد انجــام وظیفــه کنــد کــه بــه نظــر می آیــد 
ــه  ــیدن ب ــان آن، رس ــوم از کارکن ــدود یک س ــی ح ــدرک تحصیل ــودن م ــن ب ــا پایی ب
ایــن مهــم اگــر چــه شــدنی اســت امــا بســیار ســخت اســت. همچنیــن تعــداد کــم 
کارکنــان بــا مــدرک تحصیلــی دکتــرا و فوق لیســانس بــا ٢۵ درصــد از دیگــر نــکات 
مهــم اســت. بررســی رونــد تغییــرات نیروهــای ســتادی وزارتخانــه و در ٨ ســال، بــه 
لحــاظ مــدرک تحصیلــی مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه در حالــی کــه در ســال ١٣٩۵

ــه ٣٢ نفــر در  ــزان ب ــوده ایــن می ــری ب ــا مــدرک دکت ــه دارای ۴٨ شــاغل ب وزارتخان
ســال ١٣٩٨ رســیده اســت. امــا درمجمــوع رونــد حرکتــی نیروهــای ســتاد بــه لحــاظ 
ارتقــای مــدرک تحصیلــی، نشــان دهندۀ ســیر صعــودی مــدارک تحصیلــی کارکنــان 

در ۵ ســال اخیــر بــوده اســت. 
البتــه در ایــن میــان مباحثــی چــون بخشــنامۀ ســازمان امــور اداری و اســتخدامی 
مبنــی بــر عــدم مقبولیــت و تأثیرگــذاری مــدرک تحصیلــی باالتــر در حکــم کارگزینــی 
ــش و  ــای ســطح دان ــت ارتق ــردی جه ــه ســمت دلس ــان را ب ــار دوم، کارکن ــرای ب ب
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گاهی شــان ســوق داده اســت. همچنیــن سیســتم آمــوزش ضمــن خدمــت وزارتخانــه  آ
نیــز در ســالیان اخیــر گرچــه بــه ســمت برگــزاری دوره هــای تخصصــی حرکــت کــرده 
امــا بنــا بــه دالیلــی همچــون عــدم برگــزاری دوره های مناســب، عــدم دعوت از اســاتید 
طــراز اول، جــدی نگرفتــن کالس هــا توســط کارکنــان و بــار علمــی کــم و کیفیــت پایین 
ــان،  ــای کارکن ــنلی و ارتق ــکام پرس ــوزش در اح ــی آم ــر آنچنان ــدم تأثی ــا و ع کالس ه

نتوانســته کمــک شــایانی بــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت کارکنــان بکنــد. 

نمودار شماره ۶: وضعیت نیروی انسانی شاغل در حوزه های ستادی در وزارتخانه به تفکیک 
مدرک تحصیلی

٢. سازمان تبلیغات اسالمی

١ ‑ ٢. معرفی اجمالی

بــا حــدوث انقــالب و پایه گــذاری حکومــت دینــی، جمهــوری اســالمی ایــران شــکل 
گرفــت و آن گاه ضــرورت ایجــاد نهادهایــی کــه بتواننــد هریــک مــرّوج آرمان هــای 



٢٢

(٩)

فرهنگــی و دینــی و باورهــای فکــری رهــروان امــام و پیــروان اســالم در جامعــۀ 
اســالمی باشــند به صــورت بی وقفــه مــد نظــر مقامــات ارشــد کشــور قــرار گرفــت. 
در ایــن راســتا دیــری نپاییــد کــه بــا فرمــان امــام راحــل نهادهــای انقالبــی یکــی در 
پــی دیگــری شــکل گرفتنــد و بــه انجــام خدمــات محولــه مشــغول شــدند. ســازمان 
ــا هــدف اعتــالی فرهنــگ نغــز  ــه نهادهایــی اســت کــه ب تبلیغــات اســالمی از جمل
ــوی و تعییــن و ترویــج شــاخص های  ــات معن ــور حی ــار اســالم راســتین و تبل و پرب
اعتقــادی بنیــاد نهــاده شــد. در ســال هایی کــه از فعالیــت ایــن ســازمان ســپری شــده 
ــه تناســب سیاســت های  ــه و ب ــرح در ســطح جامع ــای مط ــه اقتضــا، نیازمندی ه ب
ــوده  ــر و تحــول ب ــن ســازمان دســتخوش تغیی ــی نظــام اســالمی فعالیت هــای ای کل
ــی،  ــد جنت ــه احم ــون آیت الل ــی چ ــازمان توســط بزرگان ــن س ــته ای اســت. در گذش
حجت االســالم محمــود محمــدی عراقــی و قبــل از آن توســط شــورایی متشــکل از 
شــهید حقانــی، شــهید شــیرازی، آیت اللــه جنتــی، آیت اللــه مهــدوی کنــی، آیت اللــه 

امامــی کاشــانی اداره شــده اســت. 
ــا عنایــت خــاص  ــاد پویاســت و ب ــۀ وجــودی یــک نه ــی کــه الزم ــرو تحوالت پی
مقــام معظــم رهبــری، از ســال ١٣٨٠ هجــری شمســی محورهــای اساســی آمــوزش، 
تحقیــق و پژوهــش، نشــر و گســترش فرهنــگ و معــارف اســالمی و انــس بــا قــرآن، 
بــا بهره گیــری از ابزارهــای جدیــد و فنــاوری روز در ســرلوحۀ فعالیــت ایــن ســازمان 
قــرار گرفــت. در همیــن راســتا و بــا فرمــان مقــام معظــم رهبــری، طــی حکمــی در 
تاریــخ ســوم مهرمــاه ســال ١٣٨٠ حجت االســالم و المســلمین دکتــر ســید مهــدی 

خاموشــی بــه ریاســت ایــن ســازمان منصــوب شــد. 

٢ ‑ ٢. ساختار اداری و نیروی انسانی

ــه اهمیــت و حجــم برنامه هــای مــدون و مصــوب و جهــت اجــرای دقیــق و  نظــر ب
ســریع اصالحــات مــورد نیــاز تغییــر و تحــوالت متعــدد در ســاختار ســازمان آغــاز 
شــده و نیــز، اقــدام بــه تأســیس مؤسســات تخصصــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن 
ســازمان بــا انجــام وظایفــی همچــون: سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، هدایــت، 
ســازمان دهی، پشــتیبانی و نظــارت بــر تبلیغــات دینــی‑ مردمــی، تــالش در جهــت 
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احیــا و اشــاعۀ معــارف، فرهنــگ و تاریــخ تشــیع از همــۀ راه هــای ممکــن، بــا تأکیــد 
بــر وحــدت تمــام مذاهــب اســالمی و حراســت از آن، بــا همــکاری مراجــع و نهادهــای 
ذی ربــط، انجــام مطالعــات راهبــردی و بررســی های کاربردی در زمینــۀ نیازهای فرهنگی 
اقشــار مختلــف جامعــه به ویــژه جوانــان و طراحــی برنامه هــا و شــیوه های تبلیغــی نویــن 
و اصــالح و احیــای روش هــای ســنتی در تبلیغــات اســالمی، تدویــن و انتشــار کتــب 
و نشــریات مناســب و ضــروری بــه منظــور معرفــی فرهنــگ و تمــدن اســالمی و تبییــن 
مواضــع انقــالب اســالمی و انجــام پژوهش هــای الزم به ویــژه در زمینــۀ نظــام تربیتــی 
و مبانــی سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی حکومــت اســالمی و حمایــت از پژوهشــگران 
متعهــد، برنامه ریــزی، نظــارت و هماهنگــی در برگــزاری هرچــه بهتــر مراســم و شــعائر 
انقالبــی و دینــی در کشــور بــا مشــارکت کلیــۀ نهادهــای مردمــی و دولتــی و... دارای ٣ 
معاونــت: امــور فرهنگــی و تبلیــغ، پژوهشــی آموزشــی و توســعۀ مدیریــت و پشــتیبانی، 

١٧ دفتــر ذیــل معاونت هــا و ١٠ موسســه و شــرکت تابعــه اســت. 

٣ ‑ ٢. وضعیت نیروی انسانی شاغل در سازمان تبلیغات اسالمی

ســازمان تبلیغات اســالمی ســال ١٣٩٩ و در ســطح ســتادی دارای ٩٠ نیروی شــاغل 
بــوده اســت١ کــه در ادامــه بــه بررســی ایــن نیروهــا به لحــاظ نوع اســتخدام در ســتاد و 

اســتان ها، مــدرک تحصیلــی و جنســیت پرداختــه می شــود. 
وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان تبلیغــات 
اســالمی بــه تفکیــک نــوع اســتخدام در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ۶: نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسالمی به تفکیک نوع استخدام
کلکارگریقراردادیپیمانیرسمی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۶۵٧٢/٢٢١٣١۴/۴۴١٢١٣/٣۴٠٠٩٠١٠٠

ــر نیروهــای ســازمان  اطالعــات نمــودار و جــدول فــوق بیانگــر آن اســت کــه اکث

١. این آمار شامل منابع انسانی سازمان تبلیغات در ادارات کل استانی و شرکت های تابعه نمی شود.



٢۴

(٩)

تبلیغات اســالمی رســمی و پیمانی هســتند. حدود ٨٧ درصد از شــاغالن این ســازمان 
اســتخدام رســمی و پیمانــی و ١٣ درصــد باقیمانــده قــرارداد کار معّیــن هســتند و نکتــۀ 
قابل توجــه فقــدان نیــروی قــراردادی ســاعتی یــا کارگــری در ایــن ســازمان اســت. همیــن 
ــه دلیــل اســتخدام رســمی و نیــز  ــان آن ب امــر نشــان دهندۀ امنیــت بــاالی شــغلی کارکن

رعایــت ضوابــط در اســتخدام کارکنــان نیــز از دیگــر نــکات مهــم ایــن بخــش اســت. 

نمودار شماره ٧: توزیع نیروی انسانی سازمان تبلیغات به تفکیک نوع استخدام

وضعیت نیروی انسانی بر حسب جنسیت• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان تبلیغــات 
اســالمی بــر حســب جنســیت در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ٧: نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسالمی به تفکیک جنسیت
کلمردزن

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١۵١۶ .۶٧٧۵٣٣٩٠١٠٠. ٨٣
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بــر اســاس دادهــای جــدول، اکثــر نیروهای شــاغل در ســازمان تبلیغات اســالمی 
را مردهــا بــا ٨٣/٣٣ درصــد تشــکیل می دهنــد و ١۶/۶٧ درصــد نیــز زن هــا در ایــن 

ســازمان مشــغول به کار هســتند. 

نمودار شماره ٨: وضعیت نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسالمی به تفکیک جنسیت

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان تبلیغــات 
اســالمی بــر حســب مــدرک تحصیلــی در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ٨: نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسالمی به تفکیک مدرک تحصیلی
جمع کلدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١٠٠. ٠٠١١۴٢۴۶ .۶٣٩۴٩٩٠١٠٠. ٣٨٨. ٣

بــر اســاس اطالعــات نمــودار و جــدول فــوق، نیروهــای ســازمان تبلیغــات اکثــراً 
دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس (حــدود ۴۶ درصــد) و فوق لیســانس (حــدود ۴٣

درصــد) هســتند. در ایــن میــان، ایــن ســازمان دارای ٨ نفــر مــدرک دکتــری و ١ نفــر 



٢۶

(٩)

مــدرک دیپلــم نیــز اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه ایــن ســازمان فاقــد نیروی انســانی 
دارای مــدرک تحصیلــی زیــر دیپلــم و فوق دیپلــم اســت. در مجمــوع می تــوان گفــت 
اکثــر نیروهــای ســازمان تبلیغــات اســالمی رســمی و پیمانــی بــا مــدرک تحصیلــی 

لیســانس و فوق لیســانس هســتند. 

نمودار شماره ٩: نیروی انسانی سازمان تبلیغات اسالمی به تفکیک مدرک تحصیلی

٣. نهاد کتابخانه های عمومی کشور

١ ‑ ٣. معرفی اجمالی

نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور در چشــم انداز ایــران ١۴٠۴ هـــ.ش نهــادی 
اســت فرهنگــی بــا هویــت اســالمی ‑ ایرانــی، نافــذ و اثرگــذار بــر جامعــه و دارای 
کارکردهــای آگاهی بخشــی، اطالع رســانی آموزشــی و ارشــادی، زمینه ســاز ارتقــای 
مطالعــۀ مفیــد، دارای نیــروی انســانی متعهــد، متخصــص و آموزش دیــده بــا حفــظ 
ــزده کشــور  ــگاه اول کشــور در منطقــه و موفــق در رســاندن کشــور در زمــره پان جای
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برتــر جهــان از جهــت ســرانۀ فضــا، عضــو، منابــع و امانــت کتابخانه ای(ســند 
چشــم انداز نهــاد در افــق ١۴٠۴).

ــون تأســیس و نحــوه اداره  ــر اســاس قان ــی کشــور ب ــای عموم ــاد کتابخانه ه نه
کتابخانه هــای عمومــی مصــوب ١٣٨٢ متولــی قانونــی اداره کتابخانه هــای عمومــی 
ــا  ــور ب ــی کش ــای عموم ــون کتابخانه ه ــن قان ــب ای ــش از تصوی ــران اســت. پی در ای
ــگ و  ــر وزارت فرهن ــر نظ ــور زی ــی کش ــای عموم ــای کتابخانه ه ــت امن ــوان هیئ عن
ــفند  ــت در ١٧ اس ــه دول ــب الیح ــس از تصوی ــا پ ــد ام ــاد اســالمی اداره می ش ارش
١٣٨٢ در مجلــس شــورای اســالمی و تأییــد شــورای نگهبــان، ایــن نهــاد مســئولیت 
تأســیس، ســاخت، تجهیــز و بازســازی، توســعه و مدیریــت و نظــارت و ســایر امــور 

ــر عهــده گرفــت.  کتابخانه هــای عمومــی در سراســر کشــور را ب

٢ ‑ ٣. ساختار اداری و نیروی انسانی

ــی  ــای عموم ــون تأســیس و نحوه اداره کتابخانه ه ــی قان ــر اســاس آیین نامۀ اجرای ب
ــه پیشــنهاد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  کشــور کــه در تاریــخ ۴ آذر ١٣٨٣ ب
ــد. اعضــای  ــا فعالیــت می کن ــر نظــر هیئــت امن وقــت تصویــب شــد، ایــن نهــاد زی

هیئــت امنــا عبارتانــد از:
١. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (رئیس هیئت امنا)

٢. رئیــس شــورای عالــی اســتان ها، معــاون ذی ربــط از معاونــت راهبــردی 
ریاســت جمهــوری اســالمی

ــب  ــیون و تصوی ــنهاد آن کمیس ــه پیش ــی ب ــیون فرهنگ ــک عضــو از کمیس ٣. ی
ــوان ناظــر ــه عن ــس شــورای اســالمی ب مجل

۴. رئیس کتابخانه ملی
۵. پنــج نفــر از صاحب نظــران و شــخصیت های علمــی، فرهنگــی کشــور کــه بــه 
پیشــنهاد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و بــا حکــم رئیس جمهــور بــرای مــدت چهار 
ســال انتخــاب می شــوند. یــک نفــر از آنهــا بــه انتخــاب وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

بــه عنــوان دبیــر کل، مســئولیت ادارۀ امــور دبیرخانــه را بــه عهــده خواهند داشــت. 
ایــن نهــاد بــا در نظــر داشــتن سیاســت های هشــت گانه شــامل: کتابخانه محوری، 
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ــا ادارات  ــتانی ی ــت ادارات کل اس ــوری، اولوی ــوری، کتابدارمح ــه اداره و نهادمح ن
ــه  ــدار ب ــدار، دسترســی آســان و ســریع کتاب ــه و کتاب شهرســتان در خدمــت کتابخان
مدیــران در همــۀ ســطوح نهــاد، تــالش بــرای رفــع دغدغه هــا و تنگناهــا، حاکمیــت 
ــالم  ــازی ها در اع ــز از آمارس ــی، پرهی ــدی و قانون گرای ــی، ضابطه من اصــول اخالق
تعــداد اعضــا، کتــب کتابخانه هــای عمومــی و پرهیــز از پرداختــن بــه امــور غیرمرتبــط 
بــه کتابخانــه کــه محــور همۀ فعالیت هــا و اقدامــات ایــن مجموعــه بــرای رســیدن بــه 

اهــداف نهــاد از جملــه ترویــج خوانــدن اســت مشــغول بــه فعالیــت اســت. 
ســاختار اداری و نیــروی انســانی: در حــال حاضــر نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 
متولــی و مســئول ٣۵٢۵ بــاب کتابخانــه عمومــی اســت و بــه لحــاظ ســاختار و 
ترویــج کتابخوانــی،  و  توســعۀ کتابخانه هــا  معاونــت  دارای ٣  اداری  تشــکیالت 
برنامه ریــزی، پژوهــش و فنــاوری اطالعــات و اداری و مالــی و ٩ اداره کل و ٧ دفتــر 
ذیــل ایــن معاونت هاســت. در ادامــه بــه بررســی نحــوۀ توزیــع ایــن نیروهــا بــه تفکیــک 
ســتادی و اســتانی، نــوع اســتخدام، جنســیت و مــدرک تحصیلــی پرداختــه می شــود. 

٣ ‑ ٣. وضعیت نیروی انسانی شاغل در نهاد کتابخانه های عمومی کشور

ــم از  ــاغل اع ــر ش ــال ١٣٩٩ دارای ٧۴۵۵ نف ــور س ــی کش ــای عموم ــاد کتابخانه ه نه
رســمی، پیمانــی، قــراردادی و ســایر بــوده کــه در ادامــه بــه بررســی ایــن نیروهــا بــه لحــاظ 
نــوع اســتخدام در ســتاد و اســتان ها، مــدرک تحصیلــی و جنســیت پرداختــه می شــود. 

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مرکز و پیرامون (ستاد و استان)

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی کشــور بــه تفکیــک مرکــز و پیرامــون در قالــب جــدول و نمودار ارائه شــده اســت. 

جدول شماره ٩: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک ستادی و استانی
کلاستانیستادی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٢۵٧٣ .۵٧١٩٨٩۶ .۵٧۴۵۵١٠٠

همان گونــه کــه مشــخص اســت فضاهــای اســتانی بیشــترین تعــداد نیروهــای نهــاد 
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کتابخانه هــای عمومــی کشــور را در بــر گرفتــه اســت که بــر اســاس آن، حــدود ٣/۵ درصد 
از نیروهــا در ســتاد و ٩۶/۵ درصــد در مراکــز اســتانی مشــغول بــه فعالیت انــد. 

نمودار شماره ١٠: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها در استان ها و ستاد

وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی کشــور بــه تفکیــک نــوع اســتخدام در قالــب جــدول و نمودار ارائه شــده اســت. 

جدول شماره ١٠: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک نوع استخدام

نوع 
استخدام

درصد قرارداد کارگریقرارداد کار معینپیمانیرسمی
کل

(سطری) درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٧۶٢٩/۵٧١۶۶۶۴/۵٩١۴۵/۴۴١٠/٣٨١٠٠ستاد

٣٠١۶۴١/٩٠٢۶٨٣٣٧/٢٧١۴۶۴٢٠/٣٣٣۵٠/۵١٠٠استان ها

جمع 
۵١٠٠. ٣٠٩٢۴١/۴٧٢٨۴٩٣٨/٢١١۴٧٨١٩/٨٢٣۶٠(تعداد)
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بــر اســاس اطالعــات جــدول فــوق بــه لحــاظ اســتخدامی بیشــتر نیروهــای شــاغل 
در نهــاد رســمی یــا پیمانــی هســتند بــه نحــوی کــه حــدود ٩۵ درصــد نیروهای ســتادی 
و حــدود ٨٠ درصــد نیــروی اســتانی را در بــر می گیــرد. همچنیــن حــدود ۶ درصــد 
نیروهــای ســتادی و ٢٠ درصــد نیروهــای اســتانی نیــز قــراردادی و کارگری، ســاعتی یا 
روزمــزد هســتند. بــر ایــن اســاس اکثر نیروهای شــاغل در نهــاد کتابخانه هــای عمومی 

از امنیــت بــاالی شــغلی بــه دلیــل اســتخدام رســمی یــا پیمانــی بــودن برخوردارند. 

نمودار شماره ١١: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک نوع استخدام

وضعیت نیروی انسانی بر حسب جنسیت• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیروی انســانی نهــاد کتابخانه های 
عمومــی کشــور بــر حســب جنســیت در قالب جــدول و نمودار ارائه شــده اســت. 
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جدول شماره ١١: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک جنسیت

ستاد
جمع کلمجموع

درصد مرددرصد زنمردزن

٧٨١٧٩٣٠٧٠ستاد

۴٠۵٢٣١۴۶۵۶۴۴استان

۶٠. ۴٠۴۴ . ۴١٣٠٣٣٢۵۵۵مجموع کشور

بــر اســاس اطالعــات جــدول و نمــودار فــوق، بیشــتر کارکنــان شــاغل در ســتاد نهــاد 
کتابخانه هــا را مردهــا بــا حدود ٧٠ درصد را تشــکیل می دهند و در اســتان بیشــتر شــاغالن 
ــوع  ۵۵٫۴٠ درصــد  ــن در مجم ــا حــدود ۵۶ درصــد شــامل می شــود همچنی ــا ب را زن ه
کارکنــان نهــاد کتابخانــه هــا را زنــان و  ۴۴٫۶٠ درصــد کارکنــان را مردان تشــکیل می دهند. 

نمودار شماره ١٢: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک جنسیت

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیروی انســانی نهــاد کتابخانه های 
ــک جنســیت و  ــه تفکی ــن ب ــدرک تحصیلی‑همچنی ــر حســب م ــی کشــور ب عموم

جغرافیــا‑ در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 
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جدول شماره ١٢: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک مدرک تحصیلی 
و سایر متغیرها

مدرک 
تحصیلی

کارشناسیکاردانیدیپلمزیر دیپلم
کارشناسی 

ارشد
مجموعدکتری

جنسیت
محل خدمت

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

٠٢٢٠٢۶۶٣٢٣۶٩۴٧۵٢٢٣٧٨١٧۵ستاد

٣٢٢١٧۵٢٣۴۴٢۶۶٢۶١٢١٨۴١٣۵۵١۵٣۶٩٣٣١٨٢٧۴٠٨٨٣١٣٧استان

٢٧١۴٢٢۵٣۶٣۶٣١٢۵۶٨۵٠٧۴٧٨جمع کل

۶٩١٠٠/. ٣/۶٣۵/۶۶٧/٢۴۴٨/٧٠٣۴/٠٨درصد

ــان شــاغل  ــوق، ۴٨/٧٠ از کارکن ــر اســاس اطالعــات جــدول و نمودارهــای ف ب
در نهــاد از مــدرک تحصیلــی کارشناســی و حــدود یک ســوم آنهــا، دارای مــدرک 
تحصیلــی فــوق لیســانس (حــدود ٣۴ درصــد) و بقیــه کارکنــان بــه ترتیــب کاردانــی بــا 
حــدود ٧ درصــد، دیپلــم بــا حــدود ۶ درصــد، زیــر دیپلــم، حــدود ۴ درصــد و کمتــر از 

یک درصــد هــم، مــدرک تحصیلــی دکتــری دارنــد. 

نمودار شماره ١٣: وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه ها به تفکیک مدرک تحصیلی
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۴. فرهنگستان هنر

١ ‑ ۴. معرفی اجمالی

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس مصوبــۀ جلســه ۴٣٩ مــورخ 
١٣٧٧/١٢/٢۵ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه اســتناد بنــد ٢۴ قانــون اهــداف 
و وظایــف شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی (مصوبــه شــماره ٣۶٠٣ / دش مــورخ 
ــخصیت  ــا ش ــه ای اســت ب ــر موسس ــتان هن ــد. فرهنگس ــکیل ش ١٣٧۶/٠٩/٢) تش

ــه نهــاد ریاســت جمهوری اســت. حقوقــی مســتقل و وابســته ب
هــدف از تأســیس ایــن فرهنگســتان، پاســداری از میــراث فرهنگــی، هنــر 
اســالمی و ملــی و پیشــنهاد سیاســت ها، راهبردهــا و دســتیابی بــه آخریــن یافته هــا 
و نوآوری هــا و نیــز ارتقــای فرهنــگ اســالمی بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای فرهنــگ 
مهاجــم اســت. عمده تریــن وظایــف فرهنگســتان هنــر عبارت انــد از: پیشــنهاد 
سیاســت گذاری بــرای حفــظ و توســعۀ هنــر اســالمی، ملــی و محلــی، ارتبــاط 
ــری و مباحــث زیباشــناختی،  ــا جهــان و گســترش نقــد هن ــری داخلــی ب جوامــع هن
مطالعــه و بهره گیــری از نظریه هــای جدیــد هنــر بــا تکیــه بــر مبانــی ملــی و اســالمی، 
حمایــت و تشــویق پژوهش هــای بنیــادی و پیگیــری مطالعــات و طرح هــای هنــری 
ــی ســاالنه  ــری و ارزیاب ــن شــاخص های توســعۀ هن ــی، پیشــنهاد تعیی در ســطح مل
شــاخص ها، بررســی کاســتی های نظــام آموزشــی کشــور در زمینــۀ هنــر و پیشــنهاد بــه 
ــه مراجــع  ــر) ب مراجــع ذی ربــط، پیشــنهاد رشــته های دانشــگاهی (میان رشــته ای هن
ذی ربــط، پیشــنهاد ضوابــط اعطــای نشــان هنــر بــه مراکــز ذی ربــط و اعطــای جوایــز 
بــه شــخصیت های برجســته در حــوزۀ تحقیــق، ترجمــه و آفرینش هــای هنــری و... 

اعضای فرهنگستان هنر• 

فرهنگســتان هنــر دارای اعضــای پیوســته، وابســته و افتخــاری اســت کــه بــا معرفــی و 
تصویــب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی یــا خــود فرهنگســتان و بــر اســاس ضوابط 
و معیارهــای علمــی مصــوب انتخــاب می شــوند. فرهنگســتان هنر ٣٠ عضو پیوســته 
ــا  ــر از آنه ــدان رشــته های مختلــف دارد کــه ٢٠ نف ــان صاحب نظــران و هنرمن از می
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بــه پیشــنهاد شــورای هنــر و تأییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی انتخــاب شــده اند 
ــط و معیارهــای علمــی مصــوب توســط شــورای  ــر اســاس ضواب ــز ب ــر نی و ١٠ نف
عالــی انقــالب فرهنگــی یــا خــود فرهنگســتان انتخــاب می شــوند کــه عضویــت آنهــا 
مادام العمــر اســت. عضویــت اعضــای وابســته بــه مــدت چهــار ســال اســت و ادامــۀ 
عضویــت آنــان بــه طریــق فــوق امکان پذیــر اســت. انتخــاب اعضــای افتخــاری بــه 
احتــرام مقــام علمــی هنرمنــدان و پژوهشــگران هنــری برجســتۀ بین المللــی اســت و 

وظیفــه ای در فرهنگســتان ندارنــد. ایــن عضویــت مادام العمــر اســت. 

٢ ‑ ۴. ساختار اداری و نیروی انسانی

فرهنگســتان هنــر ســال ١٣٩٩ دارای یــک معاونــت و ٩ گــروه تخصصــی و ۶
ــت.  ــه اس ــری تابع ــز هن ــه و مرک موسس

٣ ‑ ۴. وضعیت نیروی انسانی شاغل در فرهنگستان هنر

بررســی وضعیــت نیــروی انســانی شــاغل در فرهنگســتان هنــر بیانگــر ایــن اســت کــه 
ایــن نهــاد ســال ١٣٩٩ دارای ١۵٧ نیــروی شــاغل اعم از رســمی، پیمانی، قــراردادی 
ــوع اســتخدام در ســتاد و  ــه لحــاظ ن ــا ب ــن نیروه ــه بررســی ای ــه ب ــه در ادام ــوده ک ب

ــه می شــود.  ــی و جنســیت پرداخت اســتان ها، مــدرک تحصیل
وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی فرهنگســتان 
هنــر بــه تفکیــک نــوع اســتخدام در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ١٣: وضعیت نیروی انسانی فرهنگستان هنر به تفکیک نوع استخدام
جمعکارگریقراردادیپیمانیرسمی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٩۵۶٠/۵٠٣٢٢٠/٣٨١۶١٠/١٨١۴٨/٩٢١۵٧١٠٠

بــر اســاس اطالعــات جــدول و نمودار فوق بیشــتر نیروهای شــاغل در فرهنگســتان 
هنــر بــه لحــاظ نــوع اســتخدام رســمی و پیمانــی هســتند به نحوی کــه در مجمــوع حدود 
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٨١ درصــد نیروهــای رســمی و پیمانــی و ١٩ درصــد دیگــر قراردادی و کارگری هســتند. 
بنابرایــن اکثر نیروهای فرهنگســتان از امنیت شــغلی باالیــی برخوردارند. 

نمودار شماره ١۴: وضعیت نیروی انسانی فرهنگستان هنر به تفکیک نوع استخدام

وضعیت نیروی انسانی بر حسب جنسیت• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی فرهنگســتان هنــر 
بــر حســب جنســیت در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ١۴: وضعیت نیروی انسانی فرهنگستان هنر به تفکیک جنسیت
کلزنمرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١٠۵٪۶۶/٨٧۵٣٣/١٣١٪٢۵١٠٠٪٧

ــتان را  ــاغالن فرهنگس ــر ش ــوق اکث ــودار ف ــدول و نم ــات ج ــر اســاس اطالع ب
مردهــا بــا حــدود ۶٧ درصــد تشــکیل می دهنــد و زن هــا نیــز حــدود ٣٣ درصــد در 

فرهنگســتان شــاغل هســتند. 
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نمودار شماره ١۵: وضعیت نیروی انسانی فرهنگستان هنر به تفکیک جنسیت

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی فرهنگســتان هنــر 
بــر حســب مــدرک تحصیلــی در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ١۵: وضعیت نیروی انسانی فرهنگستان هنر به تفکیک مدرک تحصیلی
مجموعدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۶٣/٨٣٩۵/٧٣۶٣/٨٣٧٣۴۶/۴٩۵۶٣۵/۶۶٧۴/۴۵١۵٧١٠٠

ــروی شــاغل  ــوق حــدود ٨٢ درصــد نی ــودار ف ــات جــدول و نم ــر اطالع ــا ب بن
در فرهنگســتان دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس و فوق لیســانس هســتند. مــدارک 
تحصیلــی دیپلــم بــا حــدود ۶ درصــد، دکتــری بــا حــدود ۴/۵ درصــد و فوق دیپلــم و 

زیــر دیپلــم بــا حــدود ۴ درصــد در مرتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
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نمودار شماره ١۶: وضعیت نیروی انسانی فرهنگستان هنر به تفکیک مدرک تحصیلی

۵. سازمان حج و زیارت

١ ‑ ۵. معرفی اجمالی

حــج بــه عنــوان یکــی از احــکام اســالمی کــه در شــرایط خــاص بــر مســلمانان واجــب 
می شــود پــس از ظهــور اســالم همچــون ســایر احــکام و واجبــات، توســط مســلمانان 
واجب الحــج انجــام می شــود و معمــوًال دولت هــای اســالمی ســازوکارهایی را جهــت 
انجــام هرچه بهتــر آن فراهــم آورده و می آورنــد. در کشــور مــا بــر اســاس مطالعــات و 
بررســی های صورت گرفتــه و بــه اســتناد مــدارک جمع آوری شــده و موجــود کــه مربــوط 
بــه دهــه ١٣٢٠ بــه بعــد اســت اداره امــور حــج و زیــارت زیــر نظــر وزارت کشــور بــوده 
کــه بــر اســاس آن کمیســیون هایی به طــور موقــت در فرمانداری هــا تشــکیل و نســبت 

بــه صــدور پروانــه و گواهینامــه اقداماتــی را انجــام می دادنــد. 
بنــا بــه پیشــنهاد وزارت کشــور، درآبان مــاه ١٣۴٣ هیئــت وزیــران، آیین نامــۀ تشــکیل 
کمیســیون دائمی حج را در ٩ ماده و ۵ تبصره که محل آن در وزارت کشــور بود تصویب 
کــرد کــه ایــن تصویب نامــه در مردادمــاه ١٣۴۵ مجــدداً اصــالح و آیین نامــه راهنمایــان 
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حــج بــه آن اضافــه شــد کــه بــر اســاس آن امــور اداری و مالــی حــج بــا تشــکیل دفتــری بــه 
نــام کمیســیون دائمــی حــج و زیــارت کشــور بــه صــورت متمرکــز انجــام می گرفت امــا در 

جایــگاه تشــکیالتی آن وزارتخانــه جایگاهــی بــرای ایــن امــر دیــده نشــده بود. 
طبــق مصوبــه فــوق در مــادۀ یــک، رئیــس کمیســیون را وزیــر کشــور تعییــن 
می کنــد و در مــاده ٢ ، تبصــره ٢ و مــاده ۴ رئیــس ادارۀ سیاســی بــه عنــوان دبیــر 
کمیســیون دائمــی حــج معرفــی شــده اســت. اعضــای کمیســیون عبــارت بودنــد از: 
یکــی از معاونــان وزیــر کشــور، یــک قاضــی دیــوان عالــی کشــور، یــک مقــام عالی رتبــه 
ــه انتخــاب نخســت وزیر،  ــر بهــداری، یــک معتمــد ب ــن وزی ــا تعیی وزارت بهــداری ب
یــک بــازرگان آشــنا بــه امــور حــج بــا معرفــی اتــاق بازرگانی بــه دنبــال اصالح ســاختار 
وزارت کشــور در ســال ١٣۵٠ ایــن جایــگاه در زیرمجموعــه معــاون امــور سیاســی و 
در شــاخۀ تابعــۀ آن یعنــی اداره کل سیاســی، بــه نــام دبیرخانــه امــور حــج گنجانده شــده 
اســت. خردادمــاه ١٣۵٢ بنــا بــه پیشــنهاد ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، تصویــب 
نامــه شــورای عالــی حــج بــه تصویــب هیــأت وزیــران رســید کــه در آن تصریــح شــد 
تمامــی امــور حــج از وزارت کشــور گرفتــه و بــه ســازمان اوقــاف واگــذار گــردد کــه در 
ســاختار تشــکیالتی، ســازمان اوقــاف وابســته بــه نخســت وزیری و اداره امــور حــج را 

زیــر مجموعــه معاونــت خدمــات دینــی قــرار دادنــد. 
ــی  ــۀ قانون ــال الیح ــن س ــت و در ای ــه یاف ــال ١٣۵٨ ادام ــا س ــت ت ــن وضعی ای
تشــکیل ســازمان حــج و زیــارت وابســته بــه وزارت ارشــاد ملــی و انتــزاع کلیــۀ امــور 
آن از ســازمان اوقــاف در دی مــاه ١٣۵٨ بــه شــماره ١١٨٠/ذ بــه تصویــب شــورای 
انقــالب جمهــوری اســالمی ایــران رســید کــه در حقیقــت مجــوز قانونــی تشــکیل 

ســازمان حــج و زیــارت بعــد از انقــالب بــوده اســت. 
در پــی مصوبــۀ فــوق شــورای انقــالب جمهــوری اســالمی ایــران بنــا بــه پیشــنهاد 
وزارت ارشــاد ملــی و در اجــرای مــاده ٣ الیحــۀ قانونی تشــکیل ســازمان حــج و زیارت، 
آیین نامــۀ نحــوه انتخــاب و حــدود وظایــف و اختیــارات و ارکان اصلــی ســازمان حــج را 

در اردیبهشــت ماه ١٣۵٩ تصویــب کــرد کــه بــه مثابــۀ اساســنامه تلقــی می شــود.
در خردادمــاه ١٣۵٩ ســاختار تشــکیالتی ســازمان حــج بــر اســاس آیین نامــۀ فــوق 
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تهیــه و بــه همــراه مجموعــۀ اهــداف، وظایــف و پســت های ســازمان بــه امضــاء وزیــر 
ــر کل ســازمان امــور اداری و اســتخدامی وقــت رســانده شــد. در  ــی و دبی ارشــاد مل
بهمن مــاه ســال ۶١ ســاختار ســازمان مــورد بازنگــری و تجدیــد نظــر قــرار گرفــت. 

ســازمان حــج و زیــارت تــا ســال ١٣۶٣ دارای فعالیت هــای مســتقل و تابــع 
ــود. در ایــن ســال مجلــس شــورای اســالمی در جلســۀ مــورخ  وزارت ارشــاد ملــی ب
١٠/٢/ ١٣۶٣ قانــون تشــکیالت و اختیــارات ســازمان حــج و اوقــاف و امــور خیریــه 
را کــه بــه تأییــد شــورای نگهبــان نیــز رســیده بــود طــی نامــه ای در دی مــاه ١٣۶٣ بــه 
ــرم وقــت اعــالم کــرد. ایــن قانــون در ١٨ مــاده و ١٧ تبصــره  ریاســت جمهــور محت
مجــدداً فعالیت هــای ســازمان حــج و اوقــاف را بــا هــم ادغــام و طــی قانــون فوق الذکــر 
ابــالغ کردنــد. ســپس در آبان مــاه ســال ١٣۶۴ و مردادمــاه ١٣۶۵ ســاختار تشــکیالتی 
ســازمان حــج و اوقــاف و امــور خیریــه مــورد تجدیــد نظــر و اصــالح قــرار گرفــت کــه 
ــال ۶۶  ــاه س ــت در فروردین م ــازمانی در دو نوب ــف و پســت های س ــۀ وظای مجموع
بــرای حــوزۀ مرکــزی و در آبان مــاه بــرای واحدهــای اســتان و شهرســتان ابــالغ شــد. 
در ســال ١٣٧٠ در اجــرای اوامــر مقــام معظــم رهبــری درخصــوص کیفیــت ادارۀ 
ــۀ  ــی اداری در بیســتمین جلســۀ خــود طــی مصوب ــارت، شــورای عال ــور حــج و زی ام
شــمارۀ ۴۶٢/د/ش مــورخ ١٣٧٠/٠٨/١۵ ســازمان حــج و زیــارت را ســازمانی مســتقل 
و جــدا از اوقــاف شــناخت کــه زیــر نظــر وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اداره می شــود. 
ــه پیشــنهاد،  ــا ب تصویب نامــه و مجموعــۀ وظایــف و پســت های ســازمانی مســتقل بن
پــس از بحــث و بررســی طــی ابالغیــه اردیبهشــت ماه ســال ١٣٧١ بــه تصویــب رســید. 
ســال ١٣٧۵ بــا توجــه بــه سیاســت های دولــت محتــرم مبتنــی بــر واگــذاری امــور 
ــد ســازمان  ــی، تشــکیالت جدی ــه بخــش خصوصــی و کاهــش تصدی هــای دولت ب
حــج و زیــارت بــا کاهــش تعــداد پســت ها بــه تصویــب ســازمان امــور اداری و 
اســتخدامی رســید کــه در مردادمــاه ســال ١٣٧۶ ابــالغ شــد و در نهایــت در تاریــخ 
١٣٨۴/٠٣/٢۴ شــورای عالــی اداری در تصویب نامــه شــمارۀ ١٢٧ خــود شــرح 
وظایــف ســازمان حــج و زیــارت را تصویــب کــرد کــه بــه اســتناد آن ســازمان حــج 
و زیــارت یــک ســازمان مســتقل زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا توجــه 
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بــه الیحــۀ قانونــی تشــکیل ســازمان حــج و زیــارت مصــوب ١٣۵٨ شــورای انقــالب بــه 
تصویــب رســید. بــا توجــه بــه جایــگاه قانونــی حــج و زیــارت در کشــور، نمــودار زیــر 
ســیر تحــول مدیریــت و برنامه ریــزی حــج و زیــارت را از آغــاز تاکنــون نشــان می دهــد. 

٢ ‑ ۵. ساختار اداری و نیروی انسانی

ســازمان حــج و زیــارت در حــال حاضــر دارای ٣ معاونــت: امــور عتبــات عالیــات، 
دفتــر ٣ ادارۀ کل ذیــل  منابــع و ٧  امــور حــج و عمــره و توســعۀ مدیریــت و 

معاونت هاســت. 

٣ ‑ ۵. وضعیت نیروی انسانی شاغل در سازمان حج و زیارت

ایــن ســازمان در ســال ١٣٩٩ دارای ۵٠۶ نیــروی شــاغل بــوده اســت کــه در ادامــه 
ــدرک  ــوع اســتخدام در ســتاد و اســتان ها، م ــه لحــاظ ن ــا ب ــن نیروه ــه بررســی ای ب

ــود.  ــه می ش ــیت پرداخت ــی و جنس تحصیل
وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان حــج و 
زیــارت بــه تفکیــک نــوع اســتخدام در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ١۶: وضعیت نیروی انسانی سازمان حج به تفکیک نوع استخدام
مجموعکارگریقراردادیپیمانیرسمی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

١٪٣٩/١٣٨٣٪١٩٨۶/۴٠٢٢۵٪۴۴/۴٧٠٠۵٠۶١٠٠

بــر اســاس اطالعــات نمــودار فــوق، اکثــر نیروهــای ســازمان رســمی و پیمانــی 
هســتند. در واقــع حــدود ۵۶ درصــد نیروهــای ایــن ســازمان رســمی و پیمانــی بــوده 
ــب توجــه درخصــوص  ــه جال ــراردادی هســتند. نکت ــی حــدود ۴۴ درصــد ق و الباق
ایــن ســازمان، نداشــتن هیــچ کارمنــد یــا شــاغل کارگــری اســت. بــا توجــه بــه مــوارد 
ــازمان  ــن س ــاغالن ای ــای ش ــه مزای ــان از جمل ــغلی کارکن ــاالی ش ــت ب ــور، امنی مذک

محســوب می شــود. 
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نمودار شماره ١٧: وضعیت نیروی انسانی سازمان حج به تفکیک نوع استخدام

وضعیت نیروی انسانی بر حسب جنسیت• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان حــج و 
زیــارت بــر حســب جنســیت در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ١٧: وضعیت نیروی انسانی سازمان حج به تفکیک جنسیت
کلمردزن

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٠٠۵٠۶١٠٠۵٠۶١٠٠

همان گونــه کــه داده هــای جــدول نشــان می دهــد، تمــام نیروهــای ســازمان حــج 
و زیــارت، مــرد هســتند و هیــچ فراوانــی بــه زن هــا اختصــاص نداشــته اســت. 
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نمودار شماره ١٨: وضعیت نیروی انسانی سازمان حج به تفکیک جنسیت

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان حــج و 
زیــارت بــر حســب مــدرک تحصیلــی در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 

جدول شماره ١٨: نیروی انسانی سازمان حج به تفکیک مدرک تحصیلی
جمع کلدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم
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١١٢/١٧۴٧٩/٢٨٢٢۴/٣۴٢٢٣۴۴/٠٧١٩۵٣٨/۵٣٨١/١٩۵٠۶١٠٠

ــای ســازمان دارای  ــر نیروه ــوق اکث ــودار ف ــر اســاس اطالعــات جــدول و نم ب
مــدرک تحصیلــی لیســانس و فوق لیســانس هســتند بــه نحــوی کــه حــدود ٨٣ درصــد 
از مجمــوع کارکنــان ایــن ســازمان یــا لیســانس یــا مــدرک تحصیلــی فوق لیســانس 
دارنــد. بعــد از آن بــه ترتیــب دیپلــم بــا ٩/٢٨ درصــد، فوق دیپلــم بــا ۴/٣۴ درصــد و 

دکتــری بــا ١/١٩٪ در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
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نمودار شماره ١٩: وضعیت نیروی انسانی سازمان حج به تفکیک مدرک تحصیلی

۶. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

١ ‑ ۶. معرفی اجمالی

ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی بــه عنوان مرکز دیپلماســی عمومــی جمهوری 
اســالمی ایــران در ســال ١٣٧۴ خورشــیدی بــرای یکپارچه ســازی فعالیت هــای 
فرهنگــی در خــارج از کشــور تأســیس شــد تــا تصویــری روشــن از فرهنــگ و تمــدن 

ایرانــی ‑ اســالمی را بــه جهانیــان عرضــه کنــد. 
ایــن ســازمان بــا داشــتن بیــش از ٨٠ نمایندگــی فرهنگــی در ۶٠ کشــور از 
جهــان، در تــالش اســت تــا بــا بهره گیــری از دانــش ســازمانی و تــوان فرهیختــگان 
و کارشناســان در قالــب فعالیت هــای متنــوع و گوناگــون مخاطبــان خــود را بــا 
ــتاوردهای  ــوم و دس ــرز و ب ــن م ــاله ای ــزار س ــت ه ــن هف ــدن که ــه هایی از تم گوش
انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران آشــنا کنــد و چهــرۀ رحمانــی اســالم را بــه همــراه 
توانمندی هــا و پیشــرفت های علمــی و فرهنگــی و جاذبه هــای گردشــگری جمهــوری 

اســالمی ایــران بــه مــردم جهــان معرفــی کنــد. 
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اهداف سازمان• 

الــف: هــدف کالن روابــط فرهنگــی ‑ بین المللــی جمهوری اســالمی ایــران، ایجاد و 
گســترش شــناخت، عالقــه و بــاور نســبت به اســالم نــاب، انقــالب اســالمی، مزیت های 
ــه  جمهــوری اســالمی ایــران و فرهنــگ و تمــدن اســالمی ‑ ایرانــی در جوامــع دیگــر ب
منظــور گســترش پرتــوِ اســالم و تحکیــم همگرایی و پیوندهای اســالمی، دینــی و معنوی. 
ــه  ــبت ب ــاور نس ــاد ب ــازی و ایج ــازی، عالقه مندس ــی؛ آشناس ــداف اصل  ب: اه
اســالم نــاب، انقــالب اســالمی، مزیت هــای جمهــوری اســالمی ایــران، فرهنــگ و 

تمــدن اســالمی ‑ ایرانــی. 
روابــط فرهنگــی بین المللی و سیاســت گذاری،  مأموریت هــا؛ مدیریــت و راهبــری ِ
فرهنگی‑تبلیغــی  فعالیت هــای  بــر  نظــارت  و  حمایــت  هدایــت،  هماهنگــی، 
جمهــوری اســالمی ایــران در خــارج از کشــور بــه منظــور تحقــق اهــداف نظــام در ایــن 
روابــط.  ارکان: ١‑ شــورای عالی ٢‑رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی

٢ ‑ ۶. ساختار اداری و نیروی انسانی

ســاختار اداری و نیــروی انســانی: ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات دارای ۴• 
معاونــت شــامل: امــور بین الملــل، امــور فرهنگــی، پژوهشــی و آموزشــی 
ــان  شــورای گســترش زب ــه ســازمان شــامل: ــز وابســته ب ــی و مراک و اداری مال
فارســی، مجمــع جهانــی اهــل بیــت(ع)، مجمــع جهانــی تقریــب بین المذاهــب 

ــور اســت.  ــی خــارج از کش ــی فرهنگ اســالمی و ٨٠ نمایندگ

٣ ‑ ۶. وضعیت نیروی انسانی شاغل در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

ــروی شــاغل اســت کــه در ادامــه  ایــن ســازمان در ســال ١٣٩٩ دارای ۶٩٧ نفــر نی
ــدرک  ــوع اســتخدام در ســتاد و اســتان ها، م ــه لحــاظ ن ــا ب ــن نیروه ــه بررســی ای ب

ــود.  ــه می ش ــیت پرداخت ــی و جنس تحصیل
وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات بــر حســب نــوع اســتخدام در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 
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جدول شماره ١٩: وضعیت نیروی انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بر اساس 
نوع استخدام

جمع کلکارگریقراردادیپیمانیرسمی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٣٩٢۵۶/٢۴٨٢١١/٧۶٨۵١۶/۴٩١٠٨١۵/۵١۶٩٧١٠٠

بــر اســاس اطالعــات نمــودار و جــدول فــوق، اکثــر نیروهــای ســازمان حــدود 
ــه صــورت  ۶٨ درصــد رســمی و پیمانــی هســتند و حــدود ٣٢ درصــد از نیروهــا ب
ــه فعالیــت هســتند. ایــن اطالعــات  ــن و کارگــری مشــغول ب ــراردادی اعــم از معّی ق
نشــانگر آن اســت کــه اکثــر نیروهــای ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات بــه دلیــل رســمی 

و پیمانــی بــودن از امنیــت شــغلی باالیــی برخوردارنــد. 

نمودار شماره ٢٠: وضعیت نیروی انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بر اساس نوع 
استخدام



۴۶

(٩)

وضعیت نیروی انسانی بر حسب جنسیت• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات بــر حســب جنســیت در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت

جدول شماره ٢٠: وضعیت نیروی انسانی سازمان به تفکیک جنسیت
کلزنمرد

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۵٧٠٨١/٧٧١٢٧١٨/٢٣۶٩٧١٠٠

بــر اســاس اطالعــات جــدول و نمــودار بــاال، قســمت اعظــم نیروهــای ســازمان 
ــه حــدود ٨٢ درصــد  ــی ک ــد؛ جای ــا تشــکیل می دهن ــگ و ارتباطــات را مرده فرهن
مردهــا و ١٨ درصــد را زن هــا در اختیــار دارنــد. ایــن آمــار بیانگــر عــدم تــوازن 

ــه نیروهــای مــرد در ایــن ســازمان اســت.  نیروهــای زن نســبت ب

نمودار شماره ٢١: وضعیت نیروی انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به تفکیک جنسیت

وضعیت نیروی انسانی بر حسب مدرک تحصیلی• 

در ایــن بخــش، وضعیــت کّمــی (تعــداد و درصــد) نیــروی انســانی ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطــات بــر حســب مــدرک تحصیلــی در قالــب جــدول و نمــودار ارائــه شــده اســت. 
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جدول شماره ٢١: وضعیت نیروی انسانی سازمان به تفکیک مدرک تحصیلی
جمع کلدکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

٨٠١١/۴٧۶٧٩/۶١۴١۴/۴٧٢٣٩٣۴/٢٨٢۴٨٣۵/۵٨٣٢۴/۵٩۶٩٧١٠٠

اطالعــات جــدول و نمــودار فــوق بیانگــر آن اســت کــه اکثــر نیروهــای ســازمان 
دارای مــدرک تحصیلــی فوق لیســانس و لیســانس هســتند. در مجمــوع حــدود ٧٠

درصــد نیروهــای ســازمان دارای مــدرک فوق لیســانس و لیســانس هســتند و پــس 
ــم، ۴ درصــد  ــم، ١٠ درصــد دیپل ــر دیپل ــدرک زی از آن حــدود ١٢ درصــد دارای م
فوق دیپلــم و حــدود ۵ درصــد دارای مــدرک دکتــرا هســتند. گرچــه دارنــدگان 
مــدرک دکتــرا در ایــن ســازمان درصــد کمــی از شــاغالن را تشــکیل می دهــد امــا بــا 
وجــود ٧٠ درصــد نیــروی فوق لیســانس و لیســانس بــه نظــر می رســد ایــن ســازمان 
ــه حــدود  ــرا ک ــاال برخــوردار اســت چ ــرده ســطح ب ــای شــاغل تحصیل ک از نیروه
ســه چهارم نیروهــای ایــن ســازمان دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس بــه باال هســتند. 

نمودار شماره ٢٢: وضعیت نیروی انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به تفکیک مدرک تحصیلی



۴٨

(٩)

٧. سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

١ ‑ ٧. معرفی اجمالی

بنیــان ایرنــا در ســال ١٣١٣ خورشــیدی و بــا تأســیس «آژانــس پــارس» در چارچــوب 
ســازمانی وزارت امــور خارجــه و بــا هــدف گــردآوری، ترجمــه و انتشــار اخبــار ایــران و 
جهــان گذاشــته شــد. نزدیــک بــه چهار دهــه بعد، موسســه ای با عنــوان «اطالع رســانی» 
فعالیــت خــود را در دولــت وقــت آغــاز کــرد و بدیــن ترتیــب در ســال ١٣۴٢، آژانــس 
ــام داد.  ــر ن ــا (PANA) تغیی ــام اختصــاری پان ــا ن ــارس» ب ــه «خبرگــزاری پ ــارس ب پ
پیــش از ایــن، آژانــس پــارس بــرای مدتــی بــه طــور مشــترک بــا رادیــو فعالیــت می کــرد 
و تهیه کنندگــی اخبــار ایــن رســانه را بــر عهــده داشــت. پایه گــذاری وزارتخانــه 
«اطالعــات و جهانگــردی» در ســال ١٣۵٣ ســبب شــد تــا خبرگــزاری پــارس نیــز از 
نظــر تشــکیالتی دگرگونی هایــی را تجربــه کنــد. در ایــن تغییــرات، خبرگزاری پــارس از 
اداره کل خبرگــزاری بــه ســازمان خبرگــزاری تبدیــل و بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی 
دولتــی شناســایی شــد و اساســنامه آن نیــز بــا ٢٣ مــاده و هفــت تبصــره بــه تصویــب 
نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی رســید. ســه ســال پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
یعنــی در دی مــاه ١٣۶٠، بــا تصمیــم نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، خبرگــزاری 
پــارس بــه خبرگــزاری جمهــوری اســالمی بــا نــام اختصــاری ایرنــا (IRNA) تغییــر 

نــام داد و فصــل تــازه ای در فعالیت هــای ایــن رســانه گشــوده شــد. 
اخبــار  بین المللــی؛ گــردآوری  خبــری  مجامــع  و  ســازمان ها  در  عضویــت 
ــزاری  ــزاری اســت. خبرگ ــف خبرگ ــا و وظای ــن کارکرده ــان از مهم تری ــران و جه ای
از ســال های نخســتین فعالیــت، همکاری هــای خــود بــا بنگاه هــای پرســابقه و 
ــه ای شــدن گام  ــه ای را آغــاز کــرد و در مســیر حرف ــی و منطق ــری بین الملل مهــم خب
برداشــت. همکاری هــای ایرنــا بــا خبرگزاری هــای جهــان پــس از انقــالب نیــز ادامــه 
ــا و دیگــر خبرگزاری هــای مهــم آســیایی و  یافــت و توافقنامه هــای مهمــی بیــن ایرن
منطقــه ای بــه امضــا رســید. ایــن خبرگــزاری افــزون بــر همــکاری بــا طیف گســترده ای 
ــا و ائتالف هــای مهــم  از خبرگزاری هــای مهــم خارجــی، عضــو بســیاری از گروه ه
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ــته  ــالمی (IINA) وابس ــی اس ــزاری بین الملل ــت؛ خبرگ ــی اس ــانه های بین الملل رس
بــه ســازمان کنفرانــس اســالمی، ســازمان خبرگزاری هــای آســیا‑ اقیانــوس آرام 
(OANA)، ائتــالف خبرگزاری هــای غیرمتعهــد (NANAP)، خبرگــزاری اکــو 
خبرگزاری هــای  ائتــالف  و   (OPECNA) اوپــک  خبرگــزاری   ،(ECONA)
دریــای خــزر (ACSNA) از جملــه گروه هــای رســانه ای اســت کــه ایرنــا در آن 

حضــور و نقشــی فعــال دارد. 
ــن  ــوان یکــی از اولی ــه عن ــا در نخســتین روزهــای ســال ١٣٧۶، ب تارنمــای ایرن
فعالیت هــای  از  دیگــر  یکــی  یافــت.  فارســی زبان گشــایش  خبــری  تارنماهــای 
رســانه ای ایرنــا، راه انــدازی «ایرنــا فیلــم» در ســال ١٣٩٠ بــود کــه بــه عنــوان نخســتین 

ــناخته می شــود.  ــران ش ــری در ای ــم خب ــای اختصاصــی فیل تارنم

٢ ‑ ٧. ساختار اداری و نیروی انسانی

ســازمان خبرگــزاری جمهــوری اســالمی در حــال حاضــر دارای ٣ معاونــت شــامل: 
معاونــت خبــر، فنــاوری اطالعــات و امنیــت فضــای مجــازی و توســعۀ مدیریــت و 
پشــتیبانی و ٨ اداره کل و ۶ دفتــر ذیــل معاونت هــا، یــک شــورای عالــی و ٢ موسســه 

شــامل: دانشــکده خبــر و موسســه «فرهنگــی‑ مطبوعاتــی ایــران» اســت. 

٣ ‑ ٧. وضعیت نیروی انسانی شاغل در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

ایــن ســازمان در ســال ١٣٩٩ در مجمــوع ۶٣١ نفــر شــاغل اعــم از رســمی، پیمانــی 
و قــراردادی دارد کــه از ایــن تعــداد،۴٠٠ نفــر در اســتان ها و ٢٣١ نفــر ســتاد ســازمان 
مشــغول بــه خدمت انــد. در ادامــه بــه بررســی نیــروی انســانی ســازمان بــه تفکیــک 
مــدرک تحصیلــی، جنســیت و نــوع اســتخدام پرداختــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
در ایــن بخــش بــه دلیــل اینکــه اطالعــات دریافتــی از ســازمان، دقیق تــر و در قالــب 
جــداول ســه بعدی بــوده، در ســازمان داده هــا تغییــری صــورت نپذیرفــت و هریــک 
ــرای  ــا امــکان تحلیــل بیشــتر ب ــه شــد ت ــا تمــام جزئیــات تفضیلــی ارائ از جــداول ب

مخاطبــان فراهــم شــود. 



۵٠

(٩)

وضعیت نیروی انسانی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی در ستاد• 

در حــوزۀ ســتادی ســازمان و بــر اســاس اطالعــات جــدول فــوق، از مجمــوع ٢٣١
نفــر نیــروی ســتادی شــاغل در ســازمان ١٠٠ نفــر نیــروی رســمی (حــدود ۴۴
درصــد)، ۵۵ نفــر پیمانــی (حــدود ٢۴ درصــد)، ٣٧ نفــر قــرارداد کار معّیــن و ٣٩

نفــر قــرارداد کارگــر (حــدود ٣٢ درصــد قــراردادی و ســایر) هســتند بنابرایــن اکثــر 
نیروهــای ایــن ســازمان از نــوع رســمی و پیمانــی (حــدود ۶٨ درصــد) هســتند. 

جدول شماره ٢٢: وضعیت نیروی انسانی ستادی سازمان خبرگزاری ج. ا. ا به تفکیک 
هریک از متغیرها

ف
دی
نوع ر

قرارداد

مقطع تحصیلی

لیسانسفوق لیسانسدکتری
فوق 
دیپلم

دیپلم
کمتر از 
جمعدیپلم

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

٠٠٣۴۵۴٨٧٢٠٣٠١٠١٠٠رسمی١

١٠١٧۵٢۴۶١٠١٠٠٠۵۵پیمانی٢

٠٠۶۴١١١٠٢٢٢٠٠٠٣٧قراردادی٣

٠٠٠٠٣٠٢٠١٨٠١۶٠٣٩سایر۴

١٠۵٧١۴٨۶٢٣٧٢٢۴٠١٧٠٢٣١جمع

بــه لحــاظ جنســیت تعــداد ١٩٢ نفــر (حــدود ٨٣ درصــد) را مردهــا و ٣٩ نفــر 
(١٧ درصــد) را زن هــا تشــکیل می دهنــد. از نظــر مــدرک تحصیلــی ایــن ســازمان 
دارای ١٠٩ نفــر (حــدود ۴٧ درصــد) لیســانس، ٧١ نفــر فوق لیســانس (حــدود ٣١

درصــد)، ٢۴ نفــر دیپلــم (١٠ درصــد)، ١٧ نفــر کمتــر از دیپلــم (٧ درصــد)، ٩ نفــر 
فوق دیپلــم (۴ درصــد) و ١ نفــر دکتــرا (کمتــر از نیم درصــد) اســت بنابرایــن اکثــر 
شــاغالن ســازمان دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس و فوق لیســانس (٧٨ درصــد) 
هســتند امــا نکتــه حائــز اهمیــت کمبــود نیــروی متخصــص بــا تحصیــالت دکتــرا 

بــرای ســازمان اســت. 
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وضعیت نیروی انسانی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی در استان ها• 

در حــوزۀ اســتانی، ســازمان از مجمــوع ۴٠٠ نفــر نیــروی اســتانی شــاغل در ســازمان 
٢٢١ نفــر نیــروی رســمی (حــدود ۵۵ درصــد)، ٨٢ نفــر پیمانــی (حــدود ٢٠ 
درصــد)، ۶۶ نفــر قــرارداد کار معّیــن و ٣١ نفــر قــرارداد کارگــر (حــدود ٢۵ درصــد 
قــراردادی و ســایر) هســتند بنابرایــن اکثــر نیروهــای ایــن ســازمان از نــوع رســمی و 

پیمانــی (حــدود ٧۵ درصــد) هســتند. 
بــه لحــاظ جنســیت تعــداد ٢٨١ نفــر (حــدود ٧٠ درصــد) را مردهــا و ١١٩ نفــر 
ــن ســازمان  ــی ای ــدرک تحصیل ــد. از نظــر م ــا تشــکیل می دهن (٣٠ درصــد) را زن ه
دارای ١٧۴ نفــر (حــدود ۴٣ درصــد) لیســانس، ١۵١ نفــر فوق لیســانس (حــدود ٣٨ 
درصــد)، ٢۶ نفــر دیپلــم (۶. ۵ درصــد)، ٣٠ نفــر کمتــر از دیپلــم (٧ درصــد)، ١٠ 
نفــر فوق دیپلــم (۴ درصــد) و ٩ نفــر دکتــرا (حــدود ٢. ۵ درصــد) اســت بنابرایــن اکثر 
ــی لیســانس و فوق لیســانس (٨١ درصــد)  شــاغالن ســازمان دارای مــدرک تحصیل
هســتند امــا نکتــه حائــز اهمیــت کمبــود نیــروی متخصــص بــا تحصیــالت دکتــرا و 
نیــز نیــروی بــا مــدرک دیپلــم و پایین تــر (حــدود ١۴ درصــد) بــرای ســازمان اســت. 

جدول شماره ٢٣: وضعیت نیروی انسانی استانی سازمان خبرگزاری ج. ا. ا به تفکیک 
جنسیت، مقطع و نوع قرارداد

ف
دی
نوع ر

قرارداد
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زنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

۴٢٧٠٣۴٧٧٢۶١٠۶٠١٠٢٢١رسمی١

١١١٩١٣١٧٢٠٢٢٧٠٠٠٨٢پیمانی٢

١٠٧٨٢٣١٠٢٢٨١۴٠۶۶قراردادی٣

٠٠٠٠١٠١٠۴٠٢۵٠٣١سایر۴

۶٣٩۶۵۵١١٨۵۶۶۴٢۵١٣٠٠۴٠٠جمع

بــر اســاس اطالعــات ارائه شــده، ســازمان از مجمــوع ۶٣١ شــاغل، دارای ٣٢١ 
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ــروی پیمانــی (حــدود ٢١ ــروی رســمی (حــدود ۵١ درصــد)، ١٣٧ نفــر نی نفــر نی
ــزد  ــر کارگــری روزم ــراردادی (حــدود ١٧ درصــد) و ٧٠ نف ــر ق درصــد)، ١٠٣ نف
(١١ درصــد) هســتند بــر ایــن اســاس، بیشــترین نیروی انســانی ســازمان از اســتخدام 

رســمی و پیمانــی (۴۵٨ نفــر از ۶٣١ نفر‑حــدود ٧٣ درصــد) برخوردارنــد. 
ــه لحــاظ تفکیــک جنســیت در ســازمان از مجمــوع ۶٣١ شــاغل، ۴٧٣ نفــر  ب
مــرد (حــدود ٧۵ درصــد) و ١۵٨ نفــر زن (حــدود ٢۵ درصــد) مشــغول بــه کارنــد. 
بــه لحــاظ مــدرک تحصیلــی بیشــترین ســهم را مــدرک تحصیلــی لیســانس بــا 
٢٨٣ (حــدود ۴۵ درصــد) و بعــد از آن ٢٢٢ نفــر بــا مــدرک فوق لیســانس (حــدود 
٣۵ درصــد) و درمجمــوع ۵٠۵ (حــدود ٨٠ درصــد) نفــر دارای مــدرک تحصیلــی 
فوق لیســانس و لیســانس هســتند همچنیــن ۵٠ نفــر دیپلــم، ١٩ نفــر فــوق دیپلــم، 

۴٧ نفــر زیــر دیپلــم هســتند.

٨. جمع بندی نهایی فصل
در ایــن فصــل ضمــن معرفــی اجمالــی ٧ ســازمان فرهنگــی شــامل: وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ســازمان حــج و زیــارت، ســازمان 
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات، فرهنگســتان 
ــًال مختصــر ســاختار  ــه صــورت کام ــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور، ب ــر و نه هن
ســازمان کلــی ایــن ســازمان ها را بیــان و در ادامــه تعــداد شــاغالن آنهــا بــه تفکیــک 
ســتادی و اســتانی، نــوع اســتخدام، جنســیت و مــدرک تحصیلــی مــورد مداقــه قــرار 
گرفــت. در یــک نــگاه کلــی می تــوان درخصــوص هریــک از مؤلفه هــای فــوق ایــن 

ــه کــرد.  ــدی را ارائ جمع بن

١ ‑ ٨. به لحاظ نوع استخدام

یکــی از مــواردی کــه در انگیــزش و نگهداشــت نیــروی انســانی اهمیــت بســیار باالیی 
ــه  ــه چنانچ ــی ک ــتگاه اســت؛ جای ــانی دس ــروی انس ــتخدام نی ــوع اس دارد، بحــث ن
ــا مســتخدم ثابــت در دســتگاه تلقــی شــود ضمــن  ــی ی ــا پیمان مســتخدم رســمی ی
ــادی از  ــیار زی ــا حــدود بس ــه اســتخدام، ت ــن گون ــی ای ــای قانون برخــورداری از مزای
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مانــدن در شــغل خــود و تــرس از دســت نــدادن شــغل و آینــدۀ کاری خیالــش راحــت 
شــده و باعــث تــالش و کوشــش و انگیــزۀ مثبتــی بــرای ادامــۀ کار اســت. گرچــه ایــن 
موضــوع ماننــد دو لبــۀ تیــز قیچــی می مانــد کــه در صــورت عــدم توجــه کافی دســتگاه 
بــه کارمنــد و نبــود نظــارت دقیــق و مســتمر ممکــن اســت کامــًال برعکــس عمــل کند. 
بدیــن ســبب، در ایــن گــزارش تــالش شــده دســتگاه های فرهنگــی مــورد بحــث، از 

نظــر نــوع اســتخدام مــورد بررســی قــرار گیرنــد. 
ــه ۴  ــده، ب ــی ش ــی بررس ــتگاه های فرهنگ ــاغالن دس ــک، ش ــوع تفکی ــن ن در ای
ــراردادی و کارگــری تقســیم شــدند.  ــی، ق دســتۀ اســتخدامی شــامل: رســمی، پیمان
ــای  ــر نیروه ــه اکث ــن اســت ک ــانگر ای ــده نش ــه دســت آم ــات ب ــی ها و اطالع بررس
ــه  ــتند ب ــی هس ــوع اســتخدام رســمی و پیمان ــی از ن ــتگاه های فرهنگ شــاغل در دس
نحــوی کــه در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی حــدود ۶٣ درصــد، ســازمان 
تبلیغــات حــدود ٨٧ درصــد، در نهــاد کتابخانه هــای عمومــی حــدود ٨٠ درصــد، 
در فرهنگســتان هنــر حــدود ٨١ درصــد، ســازمان حــج و زیــارت ۵۶ درصــد، 
ــدود  ــزاری ح ــازمان خبرگ ــد و س ــدود ۶٨ درص ــات ح ــگ و ارتباط ــازمان فرهن س
٧٢ درصــد از نیروهــا رســمی و پیمانــی هســتند. بــر ایــن اســاس ســازمان تبلیغــات 
ــروی رســمی  ــا ٨٧ درصــد نی ــن وضعیــت را در اســتخدام نیروهــا ب اســالمی بهتری
ــمی و  ــاغالن آن رس ــی از ش ــاً نیم ــارت تقریب ــج و زی ــازمان ح ــی دارد و س و پیمان
پیمانــی هســتند و از ایــن حیــث بــه همــراه حــوزۀ ســتادی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی دارای وضعیــت مناســبی نیســتند چــرا کــه در حــوزۀ ســتادی وزارت فرهنگ 
ــتند  ــی هس ــمی و پیمان ــتخدام رس ــا اس ــط ۴٧ درصــد نیروه ــاد اســالمی فق و ارش
ــاد و غیرمتعــارف  ــن نشــان دهندۀ حجــم زی ــراردادی هســتند کــه ای و ۵٣ درصــد ق
نیــروی استخدام شــده قــراردادی در ســنوات متمــادی گذشــته اســت کــه بــه لحــاظ 

ــی نیســتند.  ــا حــدودی قانون ــگاه محکــم و ت اســتخدامی دارای جای

٢ ‑ ٨. به لحاظ مدرک تحصیلی

داشــتن مــدرک تحصیلــی مناســب، یکــی از شــرایط احــراز پســت ها و مشــاغل 
ســازمان ها مخصوصــاً دســتگاه های فرهنگــی اســت چــرا کــه در صــورت عــدم داشــتن 
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مــدرک تحصیلــی همخــوان بــا مشــاغل فرهنگــی، عمــًال امــکان اســتخدام نیــرو را بــا 
مانــع مواجــه می ســازد. در ایــن بیــن ایــن موضــوع بــرای دســتگاه های فرهنگــی بــه دلیــل 
نــوع، حساســیت و ماهیــت مشــاغل فرهنگــی اهمیــت دوچنــدان می یابــد. بــه همیــن 
ــع انســانی دســتگاه های فرهنگــی در  دلیــل یکــی از تفکیک هایــی کــه در بررســی مناب
ایــن گــزارش مــورد مطالعــه قــرار گرفــت، تفکیــک بررســی نیــروی انســانی شــاغل بــه 
ــی: در  ــدرک تحصیل ــه لحــاظ م ــزارش ب ــن گ ــود. در ای ــی ب ــدرک تحصیل ــک م تفکی
ایــن نــوع تفکیــک، نیروهــای شــاغل دســتگاه های فرهنگــی مــورد بحــث، از نظــر دارا 
بــودن مــدرک تحصیلــی در ۶ مقطــع تحصیلــی شــامل:١‑کمتر از دیپلــم ٢‑دیپلــم 
٣‑فوق دیپلــم ۴‑لیســانس ۵‑فوق لیســانس ۶‑دکتــرا مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. 
ــر  ــن اســت کــه اکث ــه بیانگــر ای ــده و اطالعــات حاصل ــه عمــل آم بررســی های ب
شــاغالن تمامــی ٧ دســتگاه فرهنگــی بررسی شــده دارای مــدرک تحصیلی لیســانس و 
فوق لیســانس و کمتریــن مــدرک تحصیلــی، دکتراســت. در بین دســتگاه های فرهنگی 
ــای  ــاد کتابخانه ه ــاغالن نه ــد از ش ــدود ٨٣ درص ــزارش، ح ــن گ ــده در ای بررسی ش
ــدرک  ــارت دارای م ــج و زی ــزاری ج. ا. ا و ح ــازمان های خبرگ ــور و س ــی کش عموم
تحصیلــی لیســانس و فوق لیســانس بــوده و از ایــن حیــث بهتریــن وضعیــت را دارنــد. 
در ایــن بیــن امــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دارای وضعیــت مناســبی نیســت. 
در حــوزۀ ســتادی وزارتخانــه ۶١ درصــد از نیروهــا دارای مدرک تحصیلی لیســانس و 
فوق لیســانس هســتند کــه بــا توجــه بــه اینکــه اوًال برخــی از ایــن نیروهــا فارغ التحصیل 
ــری و  ــل متولی گ ــه دلی ــور ب ــتاد وزارت مذک ــوزۀ س ــز ح ــد و نی ــر بوده ان ــنوات اخی س
مســئولیتی کــه در قبــال فرهنــگ دارد، بایــد دارای نیروهایــی بــا مــدرک تحصیلــی بــاال 
ــه نیســت. همچنیــن در وزارت  ــا متأســفانه اینگون ــا ایــن حــوزه باشــد ام و مرتبــط ب
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تنهــا حــدود ٢ درصــد (٣٢ نفــر) از شــاغالن دارای مــدرک 
ــدرک  ــه اخــذ م ــق ب ــا ٣ ســال گذشــته موف ــا در ٢ ی ــه برخــی از آنه ــرا هســتند ک دکت
دکتــرا شــده اند امــا حــدود ٩ درصــد از شــاغالن ســازمان تبلیغــات اســالمی و حــدود 
ــرا  ۵ درصــد از شــاغالن ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی دارای مــدرک دکت
هســتند کــه از ایــن حیــث بهتریــن وضعیــت را دارنــد و نهــاد کتابخانه هــا و ســازمان 
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حــج و زیــارت کمتــر از یــک درصــد از شاغالنشــان دارای مــدرک تحصیلــی دکتــرا 
هســتند و از ایــن لحــاظ دارای وضعیــت مناســبی نیســتند. 

٣ - ٨. به لحاظ جنسیت

یکــی دیگــر از مــواردی کــه در مدیریــت منابــع انســانی دســتگاه ها از اهمیــت برخــوردار 
اســت، مباحــث مربــوط بــه رعایــت و تــوازن نیــروی انســانی شــاغل بــه لحــاظ جنســیت 
اســت. تــوازن جنســیتی در برخــی از دســتگاه ها و مشــاغل بســیار ضــروری و الزم اســت. 
ایــن اهمیــت و ضــرورت در مشــاغلی همچــون حوزه های آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی 
بیشــتر از دیگــر حوزه هــا احســاس می شــود بنابرایــن دلیــل یکــی دیگــر از مبناهــای تدوین 

ایــن گــزارش، تحقیــق و مطالعــه روی شــاغالن بــه تفکیک جنســیت اســت. 
ــن اســت کــه در  ــد ای ــده از دســتگاه های فرهنگــی مؤی ــه دســت آم اطالعــات ب
ــر شــاغالن را مردهــا تشــکیل می دهنــد. در  ۶ دســتگاه فرهنگــی مــورد بحــث، اکث
ایــن میــان تمامــی شــاغالن ســازمان حــج و زیــارت را مردهــا تشــکیل می دهنــد و 
ــدارد. پــس از آن،  ــن ســازمان وجــود ن ــد زن در حــوزه ســتادی ای ــا کارمن شــاغل ی
ــد  ــدود ٨٢ درص ــالمی و ح ــات اس ــازمان تبلیغ ــان س ــد از کارکن ــدود ٨٣ درص ح
کارکنــان ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات مردهــا و تنهــا حــدود ١٧ درصــد از شــاغالن 
ــاد  ــاغالن زن در نه ــداد ش ــه تع ــل توج ــه قاب ــتند. نکت ــا هس ــازمان زن ه ــن دو س ای
ــا و  ــه حــدود ۵۵ درصــد از شــاغالن را زن ه ــی اســت جاییک ــای عموم کتابخانه ه
حــدود ۴۵ درصــد را مردهــا تشــکیل می دهنــد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــد مــرد و حــدود ٢٨  و ســازمان خبرگــزاری ج. ا. ا دارای حــدود ٧٢ درصــد کارمن
ــم ۶٧ درصــد (مردهــا)  ــن رق ــر ای درصــد شــاغل زن هســتند و در فرهنگســتان هن
ــوان  ــده می ت ــه دســت آم ــات ب ــا اطالع ــن ب ــا) اســت. بنابرای ــه ٢٣ درصــد (زن ه ب
نتیجــه گرفــت کــه در اکثریــت دســتگاه های فرهنگــی بررسی شــده، تــوازن جنســیتی 

ــد توجــه جــدی مســئوالن اســت.  ــا نیســت و ایــن نیازمن حکم فرم





    :  

در ایــن فصــل بــه آسیب شناســی وضعیت نیروی انســانی دســتگاه های فرهنگی خواهیم 
پرداخــت. بــر ایــن اســاس، ضمــن اشــاره بــه مقــوالت اصلــی و اثرگــذار در مدیریــت 
منابــع انســانی ســازمان های فرهنگــی، ابتــدا ‑به صــورت انضمامــی‑ به آسیب شناســی 
ــر اســاس یافته هــای طــرح حاضــر  ــع انســانی ســازمان های فرهنگــی ب وضعیــت مناب
می پردازیــم و در ادامــه ‑بــه صــورت انتزاعــی‑ از نــگاه اســاتید و صاحب نظــران بــه 

آسیب شناســی مــورد نظــر درخصــوص موضــوع پرداختــه خواهــد شــد. 
در ادبیــات ایــن حــوزه، نظریــات متعــددی درخصــوص مدیریــت منابــع انســانی 
وجــود دارد. بــر اســاس یکــی از ایــن مــوارد، مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان های 

فرهنگــی را ذیــل ســه مقولــۀ اصلــی می تــوان تحلیــل و بررســی کــرد. 
الف. برنامه ریزی منابع انسانی؛

ابعاد برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های فرهنگی عبارت اند از:
 ١‑برنامه ریزی در بعد راهبردی ٢‑ برنامه ریزی در بعد عملیاتی

١‑برنامه ریــزی در بعــد راهبــردی ناظــر بــه ایــن مفهــوم اســت کــه ســازمان بایــد 
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دارای ســند راهبــردی در حــوزۀ منابــع انســانی باشــد. ایــن به آن معناســت که ســازمان 
بایــد مشــخص کنــد طــی ســالیان گذشــته، در حــوزۀ نیــروی انســانی چــه مســیری را 
ــکالت درون و  ــیب ها و مش ــا، آس ــه خأله ــار چ ــال ها دچ ــن س ــرده و در ای ــی ک ط

برون ســازمانی بــوده و بــرای برون رفــت از آنهــا چــه چــاره ای اندیشــیده اســت. 
همچنیــن ســازمان فرهنگــی در قســمت برنامه ریــزی راهبــردی بــه ترســیم 
چشــم انداز، مأموریــت، اســتراتژی ها، منابــع و امکانــات مــورد نیــاز جهــت رســیدن 

ــردازد.  ــع انســانی می پ ــاه مــدت در حــوزۀ مناب ــه اهــداف بلندمــدت و کوت ب
 نکتــه مهــم و قابــل تأمــل و توجــه در ایــن بعــد از برنامه ریــزی منابــع انســانی، 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــون قان ــتی همچ ــناد باالدس ــه از اس ــندی برگرفت ــن س تدوی
و  اداری  امــور  ســازمان  مصــوب  دســتورالعمل های  و  آیین نامه هــا  کشــوری، 
ــد  ــی نظــام در امــور اداری و... اســت کــه مانن اســتخدامی کشــور، سیاســت های کل
نقشــه راه در حــوزۀ منابــع انســانی کــه فــارغ از مدیــران و دولت هــا بایــد عمــل کنــد. 
٢‑برنامه ریــزی منابــع انســانی در بعــد عملیاتــی: در ایــن ســطح، مباحثــی 
همچــون اســتخدام، گزینــش، نگهداشــت نیــروی انســانی، طراحــی شــغل، آمــوزش 
ــی می شــود. طراحــی مســیر درســت  ــن و اجرای ــای مســیر شــغلی و... تدوی و ارتق
اســتخدامی مطابــق ســند راهبــردی منابــع انســانی و قوانیــن اســتخدامی، به کارگیــری 
ــی و تخصصــی  ــوان فن ــش و ت ــای دان ــای استخدام شــده، ارتق ــاماندهی نیروه و س
نیروهــا در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری از طریــق ارائــۀ آموزش هــای 
ضمــن خدمــت یــا آکادمیــک و... از جملــه مهم تریــن مؤلفه هــای برنامه ریــزی 

منابــع انســانی در بعــد عملیاتــی اســت. 
ب‑ سازماندهی منابع انسانی 

دومیــن مقولــۀ اصلــی و اثــر گــذار در حــوزۀ منابــع انســانی ســازمان های فرهنگــی، 
بحــث ســازماندهی منابــع انســانی اســت. 

ســازماندهی منابع انســانی به معنای تقســیم کار، اســتقرار درســت نیروی انســانی 
ــری از  ــی و بهره گی ــش فن ــارب، تخصــص و دان ــی، تج ــدرک تحصیل ــر اســاس م ب
نیــروی انســانی ماهــر و در نهایــت بهــره وری الزم از منابــع انســانی در اختیــار اســت. 
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طراحــی وظایف و شــرح شــغل، مســیر ارتقای شــغلی یــا کار راهی بــرای واحدها، 
مدیریت هــا و در ســطوح پایین تــر بــرای کارکنــان از جملــه ســاز و کارهــای مهــم بــرای 
ســازماندهی نیــروی انســانی اســت کــه مــوارد مذکــور در برنامه ریــزی عملیاتــی حــوزۀ 

منابــع انســانی طراحــی می شــود و در ایــن قســمت (ســازماندهی) اجرایــی می شــود. 
و ســازمان فرهنگــی تــالش می کنــد مباحــث انگیزشــی، مباحــث فرهنــگ 
ســازمانی و مباحــث عمــده ای از ایــن قبیــل را در ســازماندهی نیــروی انســانی 

بگنجانــد و در نظــر داشــته باشــد. 
ج‑ ارزیابی و نظارت بر عملکرد منابع انسانی

یکــی دیگــر از مقوله هــای اصلــی مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان های فرهنگــی 
ــز محســوب می شــود،  ــه یکــی از مشــکل ترین و پرچالش تریــن مقوله هــا نی کــه البت

بحــث ارزیابــی و نظــارت بــر عملکــرد نیــروی انســانی اســت. 
ســازمان فرهنگــی بایــد تــالش کنــد بــا اســتفاده از روش هــای کامــًال پویــا (بــه 
ــروی انســانی  ــرد نی ــی عملک ــه ارزیاب ــت شــغل های حــوزۀ فرهنــگ)، ب ــل ماهی دلی
خــود بپــردازد. ارزیابــی واقعــی، درســت و به موقــع کارکنــان ســازمان باعــث می شــود 
 : اوًال: نقــاط قــوت و ضعف هــا احصــاء و بــرای آنهــا چــاره ای اندیشــیده شــود. ثانیــاً
بــروز اســتعدادها و خالقیت هــا از یــک ســو و مشــخص شــدن کارکنــان ضعیف تــر 
ــدا  : نظــام انگیزشــی در ســازمان نمــود پی ــاً از ســوی دیگــر را باعــث می شــود. ثالث
کــرده و کارکنــان خــود را در قالــب ایــن نظــام تعریــف کــرده و تــالش می کننــد بــه 

وظایــف خــود بــه بهتریــن شــکل ممکــن بپردازنــد. 

١. آسیب شناســی وضعیــت منابــع انســانی ســازمان های فرهنگــی بــر 
اســاس یافته هــای طــرح

پــس از شــناخت ســه مقولــۀ اصلــی و اثرگــذار در مدیریت منابع انســانی ســازمان های 
فرهنگــی، حــال نوبــت بررســی و تحلیــل کوتــاه امــا تقریبــاً جامعــی از وضعیــت فعلی 

ســازمان های فرهنگــی پرداخته شــود. 
اطالعــات جــداول و نمودارهایــی کــه پیــش از ایــن بیــان شــد، بــه همــراه تجارب 
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نگارنــده متــن و اســتفاده از نظــرات و دیدگاه هــای تنــی چنــد از صاحب نظــران حــوزه 
ــه  ــد ب ــه و برخــی ســازمان های فرهنگــی، می توان منابــع انســانی در ســطح وزارتخان

تأمــالت ذیــل بینجامد:
١‑در بحــث برنامه ریــزی فرهنگــی متأســفانه بیشــتر دســتگاه های فرهنگــی 
ــردی در ایــن حــوزه هســتند و اگــر بعضــاً جســته و  مــورد بحــث، فاقــد ســند راهب
گریختــه اســنادی نیــز پیــش از ایــن تدویــن شــده یــا ناقــص رهــا شــده یــا بــه مرحلــه 

اجرایــی درنیامــده اســت. 
٢‑در مباحــث مربــوط بــه برنامه ریــزی عملیاتــی نیــز چالش هــا و مشــکالتی بــه 

شــرح زیــر وجــود دارد:
ــی  ــازمان های فرهنگ ــه در س ــدون ضابط ــراردادی ب ــروی ق ــتخدام نی ــف. اس ال
ــری و مــدرک  ــوع فعالیت هــای فرهنگــی و هن ــدون در نظــر داشــتن جنســیت و ن ب
تحصیلــی و تجــارب مــورد نیــاز بــرای پســت های ســازمانی حــوزۀ فرهنــگ و هنــر. 
ب. اســتخدام نیــروی انســانی بــه صورت قــراردادی و خارج از ضوابــط و مقررات 

اســتخدامی در ســال های گذشــته و در دولت هــای مختلــف با شــدت و ضعف. 
ج. عدم تعریف درست کار راه یا مسیر ارتقای شغلی کارکنان. 

د. عدم تعریف نظام انگیزشی مناسب برای کارکنان. 
ھ. بی توجهی به ماهیت و سختی شغل و کار حوزۀ فرهنگ. 

و. گماردن مدیران بعضاً غیرفرهنگی و غیرآشنا به حوزۀ فرهنگ و هنر.
ز. نداشــتن برنامــۀ آموزشــی مناســب و متناســب بــا پســت های ســازمانی حــوزۀ 
فرهنــگ و ارتقــای ناکافــی و عــدم بهــره وری الزم از نیــروی انســانی در ســازمان های 

فرهنگــی همچــون وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی.
٣‑در مباحــث مربــوط بــه ســازماندهی نیــروی انســانی نیــز وزارتخانــه بــا 

چالش هــای عمــده ای مواجــه اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه:
الف. تعریف نادرست از کارهای فرهنگی

ب. عــدم تناســب کارهــا بــا نیروهــای انســانی شــاغل در یــک حــوزه بــه عنــوان 
مثــال در حوزه هــای انتزاعــی و فکــری نیــروی انســانی کمتــری تعریــف شــده و در 
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حوزه هــای کامــًال اجرایــی نیروهــای زیــاد و غیرمتخصــص تعریــف و به کارگیــری 
شــده اســت. 

ج. عــدم همخوانــی مــدارک اســتخدامی کارکنــان بــا پســت های ســازمانی، گرچــه 
در ســالیان اخیــر تالش هایــی درخصــوص ایــن همخوانــی صــورت گرفتــه اســت. 

د. به کارگمــاری نیروهــای غیرمتخصــص در پســت های تخصصــی وزارتخانــه 
و برخــی ســازمان های فرهنگــی تابعــه اشــاره کــرد. 

۴‑حــوزۀ ارزیابــی و نظــارت بــر عملکــرد کارکنــان ســازمان های فرهنگــی از جملــه 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز دچــار چالش هــا و آســیب هایی به این شــرح اســت:

الف. نبود سیستم و نظام ارزیابی کارآمد و پویا
ب. وجود سیستم ارزیابی و نمره دهی کامًال قدیمی و غیرپویا

ج. اعمال بیش از حد نظرات شخصی مدیران در حوزۀ ارزیابی
د. عدم همخوانی پاداش و تنبیه ها با نمرات اکتسابی حاصل از ارزشیابی ها

ــع انســانی ســازمان های فرهنگــی از  ٢. آسیب شناســی وضعیــت مناب
ــگاه اســاتید و صاحب نظــران ن

ــن چالش هــا و مشــکالت  ــه طــور انتزاعــی‑ نظــرات و مهم تری ــن بخــش ‑ب در ای
حــوزۀ مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان های فرهنگــی کــه پیــش از ایــن و در قالــب 
پرســش های بــاز ســؤال و در کنــار آن پیشــنهاد ها و راهکارهــا مطالبــه شــد، از نــگاه 

برخــی از اســاتید و صاحب نظــران ایــن حــوزه بررســی می شــود. 

١ ‑ ٢.  مهدی ناظمی اردکانی

نظــام مدیریــت منابــع انســانی در یــک ســازمان یــا مجموعــه ای از ســازمان ها دارای 
٩ زیرنظــام اســت. اولیــن نظــام تجزیــه و تحلیــل شــغل، دوم برنامه ریــزی یــا جــدول 
ــش، پنجــم نظــام  ــارم نظــام گزین ــی، چه جابه جایــی شــغلی، ســوم نظــام کارمندیاب
اجتماعی ســازی، ششــم نظــام آموزشــی، هفتــم نظــام پــاداش (حقــوق و دســتمزد)، 

هشــتم نظــام ارزیابــی عملکــرد و نهــم نظــام انضبــاط اســت. 
جهــت بررســی و عارضه یابــی نظــام مدیریــت منابــع انســانی بایــد هــر ٩ زیرنظام 



۶٢

(٩)

را مــورد بررســی قــرار داد و اگــر فرصــت و امکانــات نباشــد کــه هــر ٩ زیرنظــام را 
مــورد بررســی قــرار داد، بایــد زیرنظــام ارزیابــی عملکــرد را بــه عنــوان محوری تریــن 

زیرنظــام مــورد بررســی قــرار دهیــم. 
بنابرایــن اگــر زیرنظــام ارزیابــی عملکــرد بــه خوبــی عمــل کنــد، ســایر نظام هــا 
اثربخــش خواهنــد بــود و در غیــر ایــن صــورت مدیریــت منابــع انســانی اثربخشــی 
ــی  ــای ارزیاب ــی شــاخص ها و روش ه ــد تمام ــتا بای ــن راس ــم داشــت. در ای نخواهی
ــد  ــازه نده ــا اج ــات م ــر فرصــت و امکان ــرار داد و اگ ــورد بررســی ق ــرد را م عملک
می تــوان بــه بررســی شــاخص های ارزیابــی عملکــرد اکتفــا کــرد. لــذا در صورتــی کــه 
شــاخص های ارزیابــی عملکــرد دارای پایایــی و روایــی بــوده و مبتنی بــر کارکردهای 
نظــام فرهنگــی بــه خوبــی تعییــن شــده باشــد می تــوان نتیجــه گرفــت کــه مدیریــت 

منابــع انســانی اثربخشــی را خواهیــم داشــت. 
ــم در مجموعــۀ دســتگاه های فرهنگــی کشــور نظــام  اگــر خواســته باشــیم بدانی
منابــع انســانی بــه طــور کارآمــد وجــود دارد یــا خیــر؟ بایــد بگوییــم خیــر. متأســفانه 
ــع انســانی کارآمــد، کارا و اثربخــش  نظــام مدیریــت متأســفانه نظــام مدیریــت مناب
در حــوزۀ دســتگاه های فرهنگــی کشــور نداریــم و بایــد اول ایــن نظــام را بــه خوبــی 
طراحــی و ســپس اجــرا کــرد. در طراحــی نظــام مدیریــت منابــع انســانی، بایــد 
زیرنظام هــا بــه خوبــی مشــخص شــود. در هــر زیرنظامــی بایــد ٣ مؤلفــه را در 
نظــر گرفــت؛١‑ فرآینــد ٢‑ شــاخص ٣‑ بــازده. در صورتــی کــه نظــام مدیریــت 
منابــع انســانی در هریــک از دســتگاه ها و در کالن دســتگاه های فرهنگــی بــه خوبــی 

ــا اداره کــرد.  ــی مدیریــت ی ــه خوب ــن نظــام را ب ــوان ای طراحــی شــود آن گاه می ت

٢ ‑ ٢. حسن بنیانیان

مشــکل اصلــی در کوچک ســازی مفهــوم فرهنــگ و انتقالــش در داخــل چارچوب هــای 
تشــکیالتی اســت. ایــن معنــا قابــل اثبــات اســت کــه اگــر مــا مدیریــت فرهنگــی جامعــه 
را بــه لحــاظ نظــری می پذیریــم، می خواهیــم تغییــرات فرهنــگ را بــه ســمت اهــداف 
آرمانــی هدایــت کنیــم. فرهنــگ، مدیریــت تغییــرات فرهنگــی اســت. پــس اول بایــد 
شــناخت پیــدا کنیــم کــه منبــع تغییــرات شــرایط فرهنگــی وابســته به چــه عواملی اســت؟
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ــروه از  ــه گ ــود و س ــارج از مملکــت وارد می ش ــل از خ ــن عوام ــروه از ای ــه گ س
ــل خارجــی را کاهــش  ــه عام ــرات س ــم اث ــر بخواهی ــذا اگ ــی اســت ل ــل داخل عوام
دهیــم، بایــد ســه عامــل داخلــی را شــناخته و مدیریــت کنیــم. ســه عامــل خارجــی 
کــه بــه آن اشــاره شــد شــامل: اول تهاجــم فرهنگــی بــه معنــای تــالش دشــمن بــرای 
تخریــب فرهنگــی کشــور، دوم تأثیــرات جهانــی شــدن یــا جهانی ســازی اســت و از 
ســویی هــم آنچــه بــه نــام پیشــرفت های فنــی، علمــی و تکنولوژیکــی در ســطح جهــان 
صــورت می گیــرد کــه هــر ســه تأثیــرات فرهنگــی را بــا خــود وارد جامعــه می کنــد. 
امــا ســه عامــل در ســطح داخــل شــامل: اول ســازمان ها، نهادهــا و افــرادی کــه 
ــد  ــد و می گوین ــرای خــود مأموریــت اصــالح فرهنگــی قائل ان ــه ب به صــورت آگاهان
کار فرهنگــی می کنیــم، ماننــد روحانیــت، وزارت ارشــاد، ســازمان تبلیغــات اســالمی 
و...، عامــل دوم کارکردهــای غیرمســتقیم فرهنگــی همــۀ فعالیت هایــی اســت کــه 
ــای  ــل حوزه ه ــر دارد. مث ــگ تأثی ــه و در فرهن در حــوزۀ غیرفرهنگــی صــورت گرفت
نظامــی، اقتصــادی، بهداشــت و درمــان و... چــون انســان تحــت تأثیــر تمایــالت و 

عالیــق خــود اســت، فعــل اقتصــادی فــرد هــم بــار فرهنگــی پیــدا می کنــد. 
عامــل ســوم فرآینــد تولیــد علم، تکنولــوژی و تحوالت مربوط به پیشــرفت کشــور در 
داخــل اســت کــه آثــار فرهنگــی خــودش را می گــذارد. حــاال ایــن ســه عامل بیرونــی می آید 
و در درون جامعــه منتشــر می شــود؛ یعنــی یــک معــاون وزیــر ســفری بــه اروپــا داشــته و 
ســبک فرهنگســرا را از آنجــا تقلیــد و بــدون هیچ گونــه تحقیقــی وارد جامعــۀ مــا می کند. 
حــاال اگــر مــا در جامعــه مدیریــت فرهنگــی می کنیــم بایــد حــدس بزنیــم از ضــد 
واحــد تغییــر و تحــول فرهنگــی در جامعــه، چــه نســبتی از آن را دســتگاه های فرهنگــی 
رقــم می زننــد، چــه نســبتی را دســتگاه های غیرفرهنگــی و چه نســبتی را عواملی همچون 
علــم و تکنولــوژی؟ لــذا چــون نســبت تأثیــر دســتگاه های فرهنگــی را در ایــن تغییــرات 

فرهنگــی نداریــم افــراد را صرفــاً جاهایــی می گماریــم کــه حضــور کمرنگــی دارنــد. 
در ســاختار اداری ســازمان های فرهنگــی می بینیــم کــه مدیــران بــا ضابطــۀ علمــی 
نامناســبی انتخــاب می شــوند و صرفــاً مذهبــی بــودن و عضــو جریــان سیاســی بــودن 
مــالک انتخــاب ایــن افــراد اســت. در ســازمان های مهندســی، مهنــدس بــودن و در 
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ســازمان های پزشــکی، پزشــک بــودن حداقــل شــرایط بــه جــز سیاســی بــودن اســت 
ــل نمی شــوند  ــه تخصصــی قائ ــگ هیچ گون ــرای فرهن ــه ب ــی اســت ک ــن در حال و ای
ــود.  ــری می ش ــرون از آن تصمیم گی ــی از بی ــوزۀ فرهنگ ــات در ح ــوًال انتصاب و معم
ــم و ایــن در  ــا متأســفانه مســتقیم ســراغ عرضــه درســازمان های فرهنگــی می روی م
شــرایطی اســت کــه هیــچ تقاضایــی بــرای کاالهــای باکیفیــت و ســازنده وجــود ندارد 
ــرای اصــالح  ــی ب ــوع نسخه نویس ــر ن ــود. ه ــاز نمی ش ــا آغ ــم در آنج و تحــوالت ه
ــام  ــد نظ ــئوالن ارش ــردن مس ــراه ک ــن کالن، گم ــرون از ای ــی بی ــتگاه های فرهنگ دس

اســت و مشــکل فرهنــگ ایــن اســت کــه تقاضــا وجــود نــدارد. 

٣ ‑ ٢. حامد دهقانان

مشــکل اصلــی در بحــث مدیریــت منابــع انســانی، فقدان نگاه اســتراتژیک اســت. اساســاً 
چیــزی بــه نــام مدیریت اســتراتژیک منابع انســانی در دســتگاه های فرهنگی وجود نــدارد. 
از مشــکالت جــدی دیگــر در بحــث منابــع انســانی در ســازمان های فرهنگــی ایــن اســت 
ــازمان های  ــوم س ــازمان ها مفه ــن س ــدارد. در ای ــود ن ــین پروری وج ــتم جانش ــه سیس ک
مربی گــر هیــچ جایگاهــی نــدارد. بــه طــوری کــه چندین مدیر ارشــد صــدا و ســیما از زمان 

بازنشستگی شــان چنــد ســالی می گــذرد و همچنــان مشــغول فعالیــت هســتند. 
ــگاه اســتراتژیک منابــع انســانی در ســازمان وجــود  ــان فقــدان ایــن ن اگــر همچن
داشــته باشــد و فکــر عاجلــی بــرای آن نشــود ایــن فرصــت منابــع انســانی تبدیــل بــه 
تهدیــد خواهــد شــد. و در ایــن صــورت بــه مرحلــه ای خواهیــم رســید که بیــن خروجی 
مطلــوب مــورد نیــاز و نیــروی انســانی شــکاف عمیقــی مشــاهده خواهیــم کــرد. مــا 
ــم. یکــی دیگــر از  ــگاه می کنی ــی ســطحی ن ــع انســانی در صــدا و ســیما خیل ــه مناب ب
ــانی، اســتعدادیابی و جانشــین پروری اســت.  ــع انس ــا در بحــث مناب ــای م چالش ه

امــروز در بحــث تربیــت نیــروی انســانی رســانه ای در حــوزه خبرگزاری هــا در 
وضعیــت خوبــی قــرار داریــم و لــذا پیشــنهاد می شــود از ایــن اتفــاق الگوبــرداری کــرده 
و همیــن فرآینــد موفــق را بــرای ســایر بخش هــای فرهنگــی اجــرا کنیــم. یکــی دیگــر از 
کارهایــی کــه می توانیــم انجــام دهیــم تربیــت استراتژیســت فرهنگــی اســت. کســانی کــه 
ســاختار ســازمان های فرهنگــی را شــفاف و شیشــه ای ببیننــد و آینــده را پیش بینــی کننــد. 
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۴ ‑ ٢. وحید خاشعی

اگــر بخواهیــم منابــع انســانی را در حــوزۀ فرهنــگ آسیب شناســی کنیــم باید متوجه شــویم 
کــه منابــع انســانی چیســت؟ بــه چــه کاری می آیــد و چــرا بایــد به منابع انســانی توجــه ویژه 
کنیــم؟ اگــر فرهنــگ را بــه ســه حــوزۀ کلیــدی تولید مبانــی نظری، تربیت ســرمایۀ انســانی 
و محصــوالت فرهنگــی تقســیم کنیــم، می بینیــم کــه منابــع انســانی در حــوزۀ دوم قــرار 
می گیــرد و در واقــع نیــروی انســانی حامــالن اصلــی ســرمایۀ فرهنگی ما هســتند، حامالن 
اصلــی مبانــی نظــری و محصــوالت فرهنگــی مــا هســتند. لــذا ســازمان ها و نهادهایــی 
کــه بــه حــوزۀ آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی در حــوزۀ فرهنــگ توجــه می کننــد بســیار 
کلیــدی و حســاس هســتند. لــذا بنــده منابــع انســانی را در دو ســطح کالن و خــرد تحلیــل 
می کنــم. در ســطح کالن یعنــی نــگاه و سیاســت مان بــه مقولــۀ ســرمایۀ انســانی در حــوزه 
فرهنــگ چیســت؟ کادر فرهنگی مــان را چگونــه می ســازیم؟ الگو ســازی فرهنگی مــان را 
چگونــه می ســازیم؟ و در ســطح خــرد نیــز بــه ایــن معنــا کــه مثــًال در یک ســازمان فرهنگی 

خــاص ســرمایۀ انســانی مان را چگونــه مدیریــت می کنیــم؟
ــم؛  ــرار دهی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــد م ــع انســانی را بای ــا در دو ســطح مناب م
ــه  ــا در ســطح کالن نســبت ب ــت م ــه نحــوۀ مدیری ــی اینک ١‑ در ســطح کالن، یعن
ســرمایۀ انســانی در حــوزۀ فرهنگــی کشــور چگونــه اســت؟ اســاتید، چهره هــای 
مطــرح و برجســتۀ فرهنگــی هنــری کشــور، نویســندگان، هنرمنــدان و کســانی کــه در 
واقــع حامــالن اصلــی حــوزۀ فرهنگــی تلقــی می شــوند، نگاهمــان بــه اینهــا چیســت؟ 
آســیب جــدی کــه در ایــن حــوزه داریــم ایــن اســت کــه مــا هیــچ نظــام پایــش، رشــد 
و بهبــود مدیریــت نیروهــای فرهنگــی فعــال و مؤثــر در ســطح کالن نداریــم. بنیــاد 
ملــی نخبــگان تشــکیل شــده کــه نخبــگان علمــی خــاص را حمایــت مالــی کنــد و ایــن 
در حالــی اســت کــه مــا نخبــگان بســیاری داریــم کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــوده و بخــش 
ــایی و  ــت شناس ــه سیاس ــا هیچ گون ــد و م ــت می کنن ــگ را مدیری ــی از فرهن عظیم
حمایتــی بــرای ایــن افــراد نداریــم لــذا مهم تریــن آســیب ســرمایۀ انســانی در ســطح 
کالن فرهنــگ عبــارت اســت از شناســایی، پایــش، بهبــود و رشــد ســرمایۀ انســانی 

ــد.  کــه در حــوزۀ فرهنــگ در کشــور فعالیــت می کن
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ــوش و  ــًال خودج ــه کام ــد ک ــی دارن ــور ظرفیت های ــی کش ــد فرهنگ ــر مول عناص
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــی می پردازن ــد فرهنگ ــه تولی ــمی ب ــک و غیررس غیرارگانی
ــم. نهادهــا  ــراد در کشــور نداری ــن اف ــه ای در راســتای مدیریــت ای ــچ برنام ــا هی کــه م
ــرای متحــد  ــال فرهنگــی موجــود در کشــور انســجام ســازمانی ب و ســازمان های فع
کــردن و به کارگیــری ایــن افــراد ندارنــد. پــس مــا در ســطح کالن نیازمنــد کادرســازی، 
الگوســازی، مرجعیت ســازی و جهت دهــی بــه ســرمایۀ انســانی، انســجام و هماهنگــی 
بین مســئوالن و ســرمایۀ انســانی مولد در حوزۀ فرهنگی کشــور هســتیم. یعنی آســیب 
جــدی حوضچــه ای عمــل کــردن ســرمایۀ انســانی در ســطح فرهنگــی اســت. یعنــی 
عــدم وجــود یــک نظــام شــبکه ای در ســرمایۀ انســانی کــه بتوانــد بــه صــورت مولــد و 

ــرد.  هم افزایــی، اهــداف فرهنگــی انقــالب اســالمی را پیــش بب
ــا آســیب های  ــا ب ــی، م ــازمان های فرهنگ ــی در ســطح س ــرد، یعن ٢‑ ســطح خ
بســیاری کــه عملکــرد و پیامدهــای ســازمان های فرهنگــی را بــه شــدت پاییــن آورده اند 

ــد از: مواجــه هســتیم . ایــن آســیب ها عبارت ان
حــوزۀ  در  انســانی  نیــروی  تخصــص  و  خبرگــی  و  ضعــف کارشناســی   ‑١
ــه  ــچ وج ــه هی ــد ب ــه می کن ــد برنام ــه تولی ــی ک ــیما کس ــًال در صداوس ــازمان ها. مث س

تخصــص ایــن کار را نــدارد. 
٢‑ عمــق نظــری ســرمایۀ انســانی مــا در ســازمان ها بســیار پاییــن بــوده و آمــوزش 

مســتمر در ســازمان های فرهنگــی مــا وجــود نــدارد.
٣‑ در ســازمان های فرهنگــی افــراد اخراجــی ســازمان های غیرفرهنگــی فعالیــت 
می کننــد، ایــن افــرادی کــه در ســازمان های انتفاعــی هیــچ ســودی نداشــته و در 

ــا هــدف امــرار معــاش و کســب درآمــد مشــغول شــده اند. ســازمان های فرهنگــی ب
۴‑ آســیب بعــدی ایــن اســت کــه هیــچ نیازســنجی در جــذب و به کارگیــری ایــن 
افــراد انجــام نمی شــود و لــذا می بینیــم کــه ایــن ســازمان ها بــه لحــاظ منابــع انســانی 
ــدون  ــد ب ــه کار گرفته ان ــه ب ــانی ک ــروی انس ــتند و نی ــک هس ــم و غیرچاب ــیار حجی بس
هــدف و بــدون احســاس نیــاز و صرفــاً بــا هــدف اینکــه ســاختار بروکراتیــک خــود را 

تکمیــل کننــد بــوده اســت.
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۵‑ نــوع فعالیــت فرهنگــی نیــروی انســانی ما با خروجــی و پیامدهــای عملکردی 
آنهــا پیونــد نمی خــورد، مثــًال در یــک شــرکت خودروســازی بهــره وری افــراد بر اســاس 
میــزان تولیــد آنــان محاســبه و پرداخــت می شــود ولــی در ســازمان های فرهنگــی بــه 
علــت ناملمــوس بــودن خروجــی، هیــچ پیونــدی بیــن نــوع فعالیــت و خروجــی افــراد 
برقــرار نمی شــود. لــذا نظامــات ارزیابــی عملکــرد و نظامــات پــاداش در ســازمان های 

فرهنگــی بســیار ضعیف اســت. 
ــن  ــی وجــود دارد ای ــازمان های فرهنگ ــانی س ــروی انس ــه در نی ــری ک ــه دیگ نکت
اســت کــه شایسته ســاالری وجــود نداشــته و متأســفانه بســیاری از مدیــران فرهنگــی 
ــوع عــدم  ــذا یــک ن ــه ای. ل ــگاه حرف ــا ن ــه ب ــگاه سیاســی انتخــاب می شــوند و ن ــا ن ب
و  داشــته  وجــود  کل کشــور  در  ضعفــی کــه  اســت.  ملمــوس  شایسته ســاالری 
درســازمان های فرهنگــی مشــهود و چشــمگیر اســت. آســیب دیگــری کــه بایــد بــه آن 
اشــاره کــرد ایــن اســت کــه نظــام بودجه ریــزی ســازمان های فرهنگــی بــدون توجــه 
بــه فعالیت هــای منابــع انســانی صورت گرفتــه و معمــوًال مــا شــاهد آن هســتیم کــه 
ــد  ــد درص ــا چن ــته و ب ــال گذش ــد س ــاس رون ــر اس ــازمان ها ب ــن س ــزی ای بودجه ری
افزایــش انجــام می شــود. اشــکال دیگــر دســتگاه های فرهنگــی، نداشــتن اســتراتژی 
در مدیریــت منابــع انســانی اســت کــه معمــوًال اســتراتژی مشــخصی در بحــث 
نگهداشــت، آمــوزش و ارتقــای افــراد در ســازمان ها مشــاهده نمی شــود در صورتــی 

کــه در ایــن حــوزه بســیار ادبیــات قــوی و جــدی وجــود دارد. 
ــع  ــی را در موضــوع مناب ــتگاه های فرهنگ ــوت دس ــاط ق ــی از نق ــان برخ در پای

ــم:  ــان می کنی ــانی بی انس
١‑ ورود کارشناســان جــوان و متعــدد در دهــۀ اخیــر بــه دســتگاه های فرهنگــی کــه 
تخصــص و عالقــه و انگیــزۀ باالیــی داشــته و در گفتمــان انقــالب اســالمی فعالیــت 
کــرده و می تواننــد به عنــوان اهرم هــای تغییــر و تحــول در دســتگاه های فرهنگــی باشــند.

٢‑ گفتمــان فرهنگــی انقــالب اســالمی می توانــد یــک نقطــه قــوت باشــد بــرای 
ــرده و  ــت ک ــان تقوی ــن گفتم ــه ای ــع انســانی خــود را ناظــر ب ــم مناب ــا بتوانی ــه م اینک

هوشــمندانه برجســته و متحــول کنیــم. 
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٣‑ وجــود دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی وابســته بــه دســتگاه های فرهنگــی بــه 
عنــوان یــک فرصــت بســیار قــوی جهــت تقویــت منابــع انســانی دســتگاه ها. 

۴‑ نهادهــای فرهنگــی مردمــی ماننــد بســیج، مســاجد، مؤسســات قرآنــی و... کــه 
تولیــد نیــروی انســانی خبــره فرهنگــی کــرده و دســتگاه های فرهنگــی نیــز بــه عنــوان 
یــک فرصــت از ایــن افــراد اســتفاده کــرده و تبدیــل بــه یــک نقطــه قــوت خــود کرده اند. 
۵‑ وجــود رهبــری معظــم انقــالب بــه عنــوان هماهنگ کننــده و انســجام دهنده 

دســتگاه های فرهنگــی یکــی از نقــاط قــوت اســت. 

۵ ‑ ٢. علی اصغر کاراندیش مروستی١

ــر اســت واقعیــت  ــد فرهنــگ از اقتصــاد اولی ت ــری می فرمای اینکــه مقــام معظــم رهب
ــه ای کــه از لحــاظ فرهنگ ســازی موفــق عمــل شــود انســان  اســت چراکــه در جامع
ســاخته می شــود و وقتــی منابــع انســانی توســط فرهنــگ به خوبــی مدیریت شــود قطعاً 
منابــع مالــی هــم مدیریــت می شــود پــس جامعــه هــم رشــد می کنــد. امــا علــت اینکــه 
فرهنــگ در جامعــه مظلــوم واقــع شــده اســت ایــن اســت کــه مــردم بیشــتر بــه دنبــال 
مســائل روزمــره و معیشــتی هســتند و بــه مقولــۀ فرهنــگ کــه دیربــازده هم هســت کمتر 
توجــه دارنــد متأســفانه مســئوالن هــم همین گونــه می اندیشــند لــذا مــا هــم در ســاخت 

و هــم در هزینــه و هــم در نگهــداری اماکــن فرهنگــی بــا مشــکل مواجــه هســتیم. 
ــوازی کار و  ــع مختلــف موجــود در ســاختارهای اداری، انجــام مکــرر و م موان
گزارش دهــی و فاصلــه بیــن واقعیــت موجــود و اعمال شــده از آســیب های ناشــی از 

بی توجهــی بــه اصــل تمرکــز، ترکیــب و تقســیم کار را می تــوان عنــوان کــرد. 
بنابرایــن بایــد بــا تبییــن شــکل و تخصــص فعالیت هــای مختلــف کاری و اداری، 
تقســیم نیــروی انســانی بــر مبنــای تخصــص و وظایف و ایجــاد هماهنگی بیــن وظایف 

تقســیم شــده، عوامــل و منابــع انســانی را بــه ســمت بازدهــی و بهــره وری ســوق داد. 
بــا توجــه بــه سیســتم ارزش یابــی کنونــی در نظــام اداری، نحــوۀ تنظیــم فرم هــای 
موجــود و عوامــل دخیــل در ایــن رونــد و امــکان ایجــاد فاصلــه بیــن اســتانداردهای 
ــی  ــات موجــود را از آســیب های پروســه ارزشــیابی فعل الزم و مالحظــات و واقعی

١. . این متن برگرفته از سخنرانی های دکتر کاراندیش مروستی در پورتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
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می تــوان برشــمرد و تأثیــر آن را در ایجــاد انگیــزه و در نتیجــه ارتقــای کار در 
ســازمان ها ضعیــف و حتــی گاهــی منفــی می تــوان توصیــف کــرد. بنابرایــن بازنگــری 
در ایــن رونــد در ســطوح مختلــف و دقــت در نحــوۀ ارتقــای افــراد شــاخص و 
ــای کیفیــت و اثربخشــی و نتیجــۀ منطقــی آن را بهره منــدی و  ــر مبن متخصــص را ب
بهــره وری ســازمانی و تأثیــر آن در اعتــالی امــور کشــور در عرصه هــای گوناگــون و 

در ســطح کالن ضــروری اســت. 
بایســته های  و  ســازمان ها  در  انســانی  نیــروی  بحــران  از  ناشــی  مشــکالت 
ســاماندهی نیــروی کار موجــود از یک ســو و وجــود نیــروی کار متخصــص و متعهــد 
ــن  ــت ای ــر، مدیری ــوی دیگ ــازمانی از س ــتخدام س ــۀ اداری و اس ــارج از پروس در خ
بحــران را بــا رویکــرد آسیب شناســانه و پیشــبرانه روبــه رو کــرده و نقــش و تأثیــر آن را 

در حــل مســائل مربــوط بــه نیــروی انســانی و بیــکاری مهــم اســت. 
همچنیــن بــا توجــه به ١۶ ســفر اســتانی در ســال ٩٣ و دســتاوردهای این ســفرها 
و بــا تحلیــل مســائل اســتان ها دریافتیــم کــه درصــد باالیــی از مســائل و مشــکالت 
ــت و  ــه ســبک مدیری ــتان ها ب ــی از مشــکالت اس ــترک اســت. بخش ــتان ها، مش اس
ــه طــی ســال های گذشــته بازمی گــردد و برخــی از  تمرکــز مســئولیت ها در وزارتخان

مســائل مرتبــط بــا درون استان هاســت. 
عــدم بازنگــری تشــکیالت وزارتخانــه، افزایــش بی رویــه نیــروی انســانی، 
برگــزاری  بــرای  هزینه هــای گــزاف  صــرف  اســتان ها،  بودجــۀ  بــه  کم توجهــی 
نمایشــگاه ها از ســایر مشــکالت موجــود در وزارتخانــه اســت کــه بایــد ضمــن تغییــر 
ــرم  ــر محت ــا حمایــت وزی ــه اســتان ها، ب رویه هــا و واگــذاری بســیاری از وظایــف ب
منابــع را مدیریــت کــرد. بــه منظــور مدیریــت صحیــح منابــع، الزم اســت وظایــف 
ــاختی و  ــم، زیرس ــور مه ــه ام ــی ب ــارات دریافت ــده و اعتب ــدی ش ــا طبقه بن و برنامه ه

ــد.  ــار ارزشــمند تخصیــص یاب حمایــت از آث





   :  

ــه کالم ضمــن تحلیــل یکپارچــه یافته هــای  ــز از اطال ــه منظــور پرهی در ایــن بخــش ب
فصــول قبــل، راهکارهــا و اقدامــات اجرایــی موردنیــاز بــرای ارتقــاء و بهبــود جایــگاه 
حــوزۀ منابــع انســانی در دو ســطح اســتراتژیک و عملیاتــی مــورد توجــه قــرار می گیرد. 
منظــور از ســطح اســتراتژیک، مباحثــی اســت کــه ســطح تأثیرگــذاری آن فراتــر از 
زیرسیســتم ها و زیرفرآیندهــای حــوزۀ منابــع انســانی اســت و کلیــت مدیریــت منابــع 

انســانی ســازمان های فرهنگــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
موضوعــات عملیاتــی بــه آن دســته از موضوعاتــی اطــالق می شــود کــه معمــوًال 
ــطح  ــرد و س ــرار می گی ــانی ق ــع انس ــوزۀ مناب ــای ح ــی از فرآینده ــوب یک در چارچ

ــود.  ــامل می ش ــری را ش ــذاری محدودت تأثیرگ
بدیهــی اســت شــدت تأثیرگــذاری و اهمیــت رفــع چالش هــای موجــود در ســطح 

اســتراتژیک بــه مراتــب فراتــر از موضوعــات جــاری و عملیاتی ســازمان اســت. 
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١. پیشنهاد ها در سطح استراتژیک
ــا  ــه تنه مجمــوع یافته هــای گــزارش در بخــش تحلیل هــای عملکــردی و ادراکــی ن
ــارض و  ــوارد تع ــیاری از م ــه در بس ــخص بلک ــتراتژی مش ــک اس ــود ی ــان از نب نش
بعضــاً تضــاد رویکردهــای متخــذه در حــوزۀ مدیریــت منابــع انســانی اســت. بدیهــی 
اســت کــه حاصــل ایــن وضعیــت، اثربخشــی پایین تــر از ســطح انتظــار کارکردهــای 
جــاری اســت. بــه بیــان دیگــر بــه دلیــل عــدم همســویی اقدامــات و جهت گیری هــای 
صورت پذیرفتــه (بــه دلیــل عــدم تبعیــت از یــک رویکــرد منســجم و یکپارچــه) در 
ــه  ــبت ب ــان نس ــدی کارکن ــن رضایت من ــاهد ســطح پایی ــف ش ــای مختل زیربخش ه
هزینه هــا و تالش هــای متعــدد انجام شــده هســتیم. بنابرایــن پیشــنهاد اصلــی بــرای 
رفــع ایــن نواقــص، تدویــن ســند راهبــردی منابــع انســانی دســتگاه های فرهنگــی 
ــه  ــا رســیدن ب ــر اســاس ســند تدویــن شــده و رفــع نواقــص موجــود ت و حرکــت ب

شــرایط مطلــوب ترسیم شــده در ســند اســت. 

٢. پیشنهاد ها در سطح عملیاتی
بــا توجــه بــه مشــکالت و معضــالت پیش گفتــه، در راســتای رفــع آنهــا مــوارد زیــر 

پیشــنهاد می شــود:
‑در فرآیند طراحی شغل و همچنین تعیین تعداد پست های الزم برای اجرای بهینۀ 

فعالیت های سازمان های فرهنگی از روش های علمی و قابل اتکا استفاده شود. 
‑ویژگی هــای شــغلی و فــردی مــورد انتظــار از مشــاغل تدویــن شــود؛ در نتیجــه 
مبنــای معتبــری بــرای شناســایی شایســته ترین ها در مرحلــۀ جــذب نیــروی انســانی در 

ســازمان ها بــه وجــود خواهــد آمــد. 
ســاختارمند‑  مصاحبه هــای  متناســب (نظیــر  ابزارهــای  و  تکنیک هــا  ‑از 
ــان  ــته ترین داوطلب ــش شایس ــرای شناســایی و گزین تســت های روان شناســی و...) ب

اســتخدام بهــره ای گرفتــه می شــود. 
ــا ســایر فرآیندهــای حــوزۀ  ــان ب ــاط بیــن تعییــن نیازهــای آموزشــی کارکن ‑ارتب

ــرار شــود.  ــا برق ــرد و ارتق ــی عملک ــژه ارزیاب ــع انســانی به وی مناب
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‑تعهــد و انگیــزۀ الزم جهــت یادگیــری مســتمر و بهبــود ســطح دانــش و 
ــک  ــد و یکای ــت ارش ــترک مدیری ــئولیت مش ــوان مس ــه عن ــردی ب ــای ف توانمندی ه

ــود.  ــم ش ــان فراه کارکن
‑سیســتم ارزیابــی عملکــرد متناســب و قابل اتــکا برای اتخــاذ تصمیم گیری های 
مناســب در ســایر زیرفرآیندهــا و بخش هــای منابــع انســانی نظیــر جبــران خدمــت و 

پــاداش، آمــوزش، ارتقــا، جانشــین پروری و خاتمــۀ خدمــت کارکنــان طراحــی شــود. 
‑ بیــن نظــام حقــوق و دســتمزد و پــاداش بــا نتایــج واقعــی عملکــرد کارکنــان 

ارتباطــی برقــرار شــود. 
‑ سیســتم و فرآینــد مناســب نظــام جانشــین پروری و بــر اســاس شایســتگی های 

محــوری طراحــی و اجرا شــود. 
ــات مدیریــت ارشــد و  ــه ذهنی ــه شــدت وابســته ب ــان ب ‑رشــد و ارتقــای کارکن

ــرد.  ــان صــورت می پذی ــرد کارکن ــیابی عملک ــج ارزش ــزع از نتای منت
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