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ــا هــدف رفــع نیازهــای پژوهشــی وزارت  ــر و ارتباطــات ب پژوهشــگاه فرهنــگ، هن
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه بــا رویکــرد مســئله محوری 
بــه دنبــال شــناخت مشــکالت حــوزۀ فرهنــگ و هنــر، شناســایی قابلیت هــا و 
ــز  ــرای حــل مشــکالت و نی ــۀ راهبردهــا و راهکارهــای مناســب ب ظرفیت هــا و ارائ

ــی فرهنگــی کشــور اســت. توســعۀ قابلیت هــا در مســیر تعال
ایــن پژوهشــگاه، بــا ســه پژوهشــکده فرهنــگ، پژوهشــکده هنــر و پژوهشــکده 
ارتباطــات در تعامــل و همــکاری بــا صاحب نظــران و اندیشــمندان حــوزۀ فرهنــگ و 
هنــر، ضمــن اجــرا و نظــارت بــر طرح هــای پژوهشــی مــورد نیــاز، اقــدام بــه برگــزاری 
نشســت ها، همایش هــای علمــی، جلســات نقــد و گفتگــو و نیــز جشــنواره پژوهــش 

فرهنگــی ســال می نمایــد.
عــالوه بــر ایــن، دفتــر طرح هــای ملــی پژوهشــگاه نیــز، به عنــوان متولــی انجــام 
ــنجی های  ــرای نظرس ــن اج ــی، ضم ــطح مل ــی در س ــی و اجتماع ــات فرهنگ مطالع
ــای  ــا و نگرش  ه ــش ارزش ه ــر پیمای ــی نظی ــای مل ــرای پیمایش ه ــه اج ــاز، ب موردنی
ایرانیــان؛ مصــرف کاالهــای فرهنگی؛ ســواد رســانه ای؛ وضعیت فرهنگــی،  اجتماعی 

و اخالقــی جامعــه ایــران و ســنجش ســرمایه اجتماعــی کشــور اقــدام می نمایــد.
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، تــالش دارد تــا مجموعــه دســتاوردهای 

سخن ناشر
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پژوهشــی خــود را بــا هــدف تحقــق عدالــت فرهنگــی و دسترســی همــه پژوهشــگران 
و سیاســت گذاران فرهنگــی کشــور، منتشــر نمایــد. از ایــن رو انتشــارات پژوهشــگاه 
ــار پژوهشــی متعــدد و متنوعــی را در قالــب  ــون، آث طــی مــدت فعالیــت خــود تاکن
»کتــاب«،  »گــزارش  پژوهــش«، »گــزارش  نظرســنجی« و »گــزارش  راهبــردی« 
منتشــر کــرده اســت. پژوهشــگاه همچنیــن، انتشــار فصلنامــه علمــی پژوهشــی 
»مطالعــات فرهنــگ ارتباطــات« و نیــز چــاپ آثــار برگزیــده جشــنواره فرهنگــی ســال 

ــه خــود دارد. را در کارنام
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ضمن استقبال،  تعامل، همکاری و همفکری 
با اسـتادان، نخبگان و پژوهشـگران حوزه فرهنگ، هنر و رسـانه، امیدوار اسـت با انتشـار 
دسـتاوردهای پژوهشـی خـود بتوانـد به »مرجع پژوهـش« در حوزه فرهنگ و هنـر ایران و 

نیز پایگاهی برای اندیشـمندان و دلسـوزان این عرصه تبدیل شـود. 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات



فصل اول: طرح مسئله
تحقــق اهــداف متعــدد و متنــوع فرهنگــی در هــر ســاختار سیاســی و حاکمیتــی منوط 
ــت  ــانی اس ــی و انس ــع مال ــص مناب ــا و تخصی ــدات، برنامه  ریزی ه ــاذ تمهی ــه اتخ ب
ــرم  ــدرت ن ــر آن، ق ــر جدیدت ــه تعبی ــگ )و ب ــن هرچه بیشــتر فرهن ــت یافت ــا اهمی و ب
ــتری  ــترش بیش ــش و گس ــا افزای ــات و ضرورت ه ــن الزام ــرم(، ای ــای ن و فناوری ه
ــی،  ــی و فرهنگ ــی، تمدن ــای سیاس ــش رقابت ه ــا افزای ــان و ب ــد. هم زم ــدا کرده ان پی
ــا و  ــا و باوره ــگ و ارزش ه ــت فرهن ــه منزل ــتر ب ــه روز بیش ــی روزب ــای سیاس نظام ه
محصــوالت فرهنگــی در قــدرت ملــی پــی می برنــد و از ایــن رو، عطــف توجــه 
ــن  ــا درک ای ــوب و ب ــن چارچ ــد. در همی ــق می یاب ــا و تعمی ــا ارتق ــن مقوله ه ــه ای ب
ضرورت هــای نوپدیــد، دولت هــا انــواع سیاســت ها و تدابیــر و راهبردهــا را در 
حــوزۀ فرهنــگ، هنــر، رســانه و ســایر حوزه هــای مشــابه تدویــن می کننــد و بــه اجــرا 

درمی آورنــد.
ــت  ــه ماهی ــت ب ــا عنای ــوص ب ــرایط و به خص ــن ش ــر ای ــز تحت تأثی ــران نی در ای
نیــز  و  بیرونــی  فشــارهای مضاعــف  و  اســالمی  انقــالب  معنــوی  و  فرهنگــی 
ــی و دینامیزم هــای )پویایی هــای(  تحــوالت پرســرعت فرهنگــی، اجتماعــی، داخل
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درونــی جامعــۀ ایــران، مدیــران و دلســوزان کشــور از چنــد دهــۀ گذشــته بــه اهمیــت 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در حــوزۀ فرهنــگ پــی بــرده و انــواع تدابیــر و 
ســاختارها را بــه ایــن منظــور تأســیس و راه انــدازی کرده انــد؛ کــه ازجملــه مهم تریــن و 
متأخریــن آن هــا تصویــب »نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور« در شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی اســت کــه می تــوان گفــت در شــرایط کنونــی، جامع تریــن و 
ــه شــمار می  آیــد و تمامــی  پرنفوذتریــن ســند باالدســتی کشــور در حــوزۀ فرهنــگ ب
اهــداف، مبانــی، حوزه هــا، عرصه هــا و قلمروهــای فرهنــگ را در خــود جــای داده و 
به صــورت رســمی و قاطــع مــورد تأکیــد ارکان نظــام جمهــوری اســالمی قــرار گرفتــه 
اســت. افــزون بــر هدف گــذاری و تدویــن نقــاط و شــرایط مطلــوب فرهنگــی، ســند 
نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور در بندهــا و مــوارد مختلــف خــود بــر ســازوکارهای 
مختلــف مدیریتــی، برنامــه ای و اجرایــی هــم توجــه داشــته اســت تــا فقــط یــک متــن 
ــرایط  ــازی و ش ــرا و پیاده س ــوۀ اج ــه نح ــه ب ــد، بلک ــری نباش ــق نظ ــی و سرمش آرمان
پیشــبرد اهــداف هــم توجــه کنــد؛ ازجملــه نــکات موردتوجــه در ایــن ســند فرادســتی، 
لــزوم رصــد و ترســیم تحــوالت فرهنگــی به منظــور برنامه ریــزی بــرای تحقــق آینــدۀ 
مطلــوب بــوده اســت )اصــول نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور، بنــد 6، ص 17(.

کــه تصویب کننــدگان  نشــان می دهــد  ایــن ســند  اجمالــی  تحلیل محتــوای 
دغدغــۀ جــدی در ســامان دهی و اجــرای یــک نظــام رصــد و پایــش تحــوالت 
فرهنگــی در حوزه هــای مختلــف داشــته اند و حتــی به طــور مشــخص بــر رصــد 
ــت کشــور )ص 52(،  ــواده )ص 49(، جمعی ــت خان ــد وضعی برخــی حوزه هــا مانن
وضعیــت امنیــت فرهنگــی و اجتماعــی )ص 61(، گروه هــای مرجــع، اســوه ها، 
اخــالق و رفتارهــای اجتماعــی آن هــا )ص 66(، آگاهــی و دانش هــای عمومــی 
در مــورد ســالمت، ایمنــی، محیط زیســت و تغذیــه )ص 72(، رصــد مقابلــۀ 
هوشــمندانه بــا محصــوالت فرهنگــی هنــری معــارض بــا ارزش هــای اخالقــی، 
ــی )ص 81 و  ــی بین الملل ــرایط فرهنگ ــی )ص 73(، ش ــالمی و انقالب ــانی، اس انس
87(، رصــد ســازمان ها، محصــوالت، رفتارهــا و رســانه های آســیب زا و مغایــر بــا 
اصــول مبانــی و منزلــت مکتــب اهل بیــت)ع( )ص 82(، رصــد مؤلفه هــای قــدرت 
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ــژه ای داشــته اند.  ــد وی ــل تأکی ــن قبی ــرم جبهــۀ خــودی و دشــمن )ص 93( و از ای ن
سیاســت گذار بــه ایــن منظــور ســازوکارهای الزم را هــم در متــن ســند در نظــر گرفتــه 
ــی  ــع مهندس ــۀ جام ــرای نقش ــری اج ــی و راهب ــتاد هماهنگ ــف س ــد 4 وظای و در بن
فرهنگــی کشــور )بــه ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور(، وظیفــۀ رصــد و ترســیم 
ــن ســتاد گذاشــته و آن را موظــف کــرده اســت  ــدۀ ای ــه عه تحــوالت فرهنگــی را ب
تــا بــا رصــد و پایــش مســتمر و ارائــه خروجی هــای آن، پیشــنهاد های الزم را بــرای 
اصــالح و به روزرســانی ســند بــه شــورای عالی انقــالب فرهنگــی - به عنــوان متولــی 
ســند نقشــۀ جامــع- ارائــه کنــد؛ یعنــی شــأن رصــد را تــا جایــی رســانده اســت کــه 
در صــورت لــزوم می توانــد منشــأ تغییــرات ســطحی یــا ماهــوی در متــن ســند هــم 
باشــد. ســتاد هماهنگــی و اجرایــی وظیفــۀ مطالعــات مــوردی و موضوعــی در حــوزۀ 
ــی  رصــد را به صــورت ثابــت و دوره ای و از طریــق اجــرای پیمایش هــای جامــع مل
ــای  ــی،  نهاده ــی، اجرای ــی، پژوهش ــز علم ــی مراک ــده دارد و تمام ــه عه ــز آن ب و ج
عمومــی و مرکــز آمــار ایــران )مــادۀ 25، تبصره هــای 2 و 3 ، ص 91( بایــد بــا ایــن 

ســتاد همــکاری کننــد.
ــه  ــراوان خــود را نســبت ب ــدگان ســند حساســیت ف ــب، تدوین کنن ــن ترتی ــه ای ب
شــرایط میدانــی و عینــی و تغییــرات فرهنگــی در حــال وقــوع یــا رخ داده در عرصــۀ 
واقعــی و ملمــوس فرهنگــی کشــور نشــان داده انــد؛ کــه خــود می توانــد حاکــی از دقت 
ــد  ــای چن ــی غفلت ه ــا و برخ ــات و غافلگیری ه ــل تجربی ــه حاص ــان و البت ــر آن نظ
دهــۀ گذشــته باشــد. متعاقــب ایــن مصوبــه و تشــکیل ســتاد هماهنگــی و راهبــردی 
اجــرای نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور در ســال های اخیــر و به منظــور 
ــن ســتاد  ــز تحت نظــر ای ســامان دهی نظــام رصــد، مرکــز رصــد فرهنگــی کشــور نی
و بــا مســئولیت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســال 1399 راه انــدازی و 
دبیرخانــۀ آن در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات تعریــف شــد. ایــن دبیرخانــه 
ــا و  ــیاهه ای از موضوع ه ــد، س ــام رص ــی نظ ــرای طراح ــود ب ــات خ ــن اقدام در اولی
ــل رصــد و دارای اولویــت را شناســایی کــرد کــه یکــی از آن هــا »رصــد  مســائل قاب
وضعیــت نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی کشــور« بــود؛ البتــه ابعــاد مختلــف 
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انســانی، بودجه هــای  نیــروی  وضعیــت نهادهــای فرهنگــی ازجملــه وضعیــت 
فرهنگــی، اثربخشــی ایــن ســازمان ها و...  نیــز در جای جــای ایــن ســیاهه قــرار 
ــوع دارد.  ــف موض ــاد مختل ــه ابع ــیدگی ب ــرورت رس ــت از ض ــه حکای ــد ک گرفته ان
شــایان گفتــن اســت کــه موضــوع رصــد ســازمان های فرهنگــی امــر جدیــدی نبــوده 
ــۀ ســوم توســعۀ اقتصــادی،  ــون برنام ــن دغدغــه در شــاخص های فرهنگــی قان و ای
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــرح ب ــز مط ــادۀ 162( نی ــوع م ــی )موض ــی و فرهنگ اجتماع
ــی و  ــگ عموم ــورای فرهن ــی، ش ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ــف ش ــناد مختل در اس
مهندســی فرهنگــی کشــور نیــز بــر ضــرورت ارزیابــی مســتمر نهادهــا و ســازمان های 
فرهنگــی تأکیــد شــده اســت و حتــی طرح هــا و پروژه هــای تحقیقاتــی نیــز در 
ایــن زمینــه بــه اجــرا درآمده انــد؛ به عبارتــی، نظــام حکمرانــی کشــور و محققــان بــه 
اهمیــت، ضــرورت و لــزوم پرداختــن بــه وضعیــت ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی 
کشــور و آســیب ها و مشــکالت آن هــا گاهــی به صــورت کلــی و تمام شــماری، 
ــا  ــاًل نهادهــای فعــال در حــوزۀ مســجد، ورزش ی گاهــی به صــورت موضوعــی )مث
امــور بانــوان و...( و یــا در حــد دســتگاهی )ماننــد صداوســیما، ســازمان تبلیغــات 
اســالمی و...( امعان نظــر داشــته اند )بــرای مثــال نــک. شــورای عالی انقــالب 
فرهنگــی، 1386؛ خاموشــی و نظــری، 1387؛ و صالــح اولیــاء، 1385(. همچنیــن 
ــه مشــکالت نهادهــای فرهنگــی  ــز به صــورت برش هــای موضوعــی ب ــی نی محققان
کشــور پرداخته انــد؛ بــرای مثــال، طالــب زاده )1399( بــه موضــوع بودجــۀ نهادهــای 
فرهنگــی، اشــتریان )1391( بــه مســئلۀ تداخــل در میــان دســتگاه های متولــی 
حــوزۀ بانــوان و یــا حاجیانــی )1391( بــه موضــوع هماهنگــی میــان دســتگاه های 
فرهنگــی کشــور توجــه داشــته اند کــه معمــواًل ایــن تحقیقــات بــا ســفارش مراجــع 

سیاســت گذار و نهادهــای دولتــی انجــام شــده اند.
در ایــن میــان و باوجــود اهمیــت ذاتــی رصــد وضعیــت نهادهــا و ســازمان های 
فرهنگــی کشــور، ایــن مســئله ابعــاد و ســطوح مختلفــی دارد و بســیار کلــی و اجمالــی 
اســت و از ایــن رو، قابــل رســیدگی و مطالعــه نخواهــد بــود؛ مگــر آنکــه دغدغه هــا 
و نگرانی هــا و مســائل مختلــف آن احصــا شــوند. به عبارتــی، ســؤال های متعــددی 
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دربــارۀ رصــد وضعیــت نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی قابــل طرح انــد کــه 
پاســخ گویی بــه همــۀ آن هــا در یــک گــزارش و پژوهــش امکان پذیــر نیســت؛ هرچنــد 
همــۀ ایــن پرســش ها به نوبۀخــود جــدی و مهم انــد و از منظــر سیاســت گذار و 
ــری  ــد سیاســت گذاری فرهنگــی )و به طــور مشــخص تر، اعضــای ســتاد راهب فراین
نقشــۀ مهندســی فرهنگــی( بایــد مــورد بررســی، رصــد و پایــش قــرار گیرنــد. بــرای 
ــا اثربخشــی و کارآمــدی ایــن نهادهــا در تحقــق اهــداف و منویــات ســند  ــال، آی مث
نقشــۀ جامــع فرهنگــی مؤثــر اســت و بایــد در ایــن زمینــه کنتــرل، رصــد و ارزیابــی 
صــورت گیــرد؟ بــه ایــن معنــی کــه بــه چــه میــزان ســازمان های فرهنگــی در اجــرا و 
بــه نتیجــه رســیدن اهــداف ســازمانی و مأموریت هــای ذاتــی خــود )و در ذیــل نقشــۀ 
ــا آیــا هماهنگــی درونــی و بین ســازمانی  جامــع( توفیــق یــا عدم توفیــق داشــته اند؛ ی
ــت  ــز کیفی ــزی و سیاســت گذاری و نی ــوان برنامه ری ــا ت ــم اســت؟ آی ــان آن هــا مه می
تدابیــر آن هــا بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای مشــتریان، مصرف کننــدگان، مخاطبــان 
و سیاســت گذاران بایــد مــورد ارزیابــی و پایــش قــرار گیــرد؟ آیــا انطبــاق و ســازگاری 
میــان ســازمان های فرهنگــی بــا ســایر دســتگاه ها و نهادهــای سیاســی و اقتصــادی 
)به ظاهــر غیرفرهنگــی، اگــر بتــوان چنیــن تقســیم بندی را پذیرفــت( موردتوجــه 
اســت و بایــد مشــکل یــا ابهــام را در همکاری هــای فرابخشــی )بیــن بخــش فرهنــگ 

ــا ســایر بخش هــا( مالحظــه کــرد؟  ب
ــزان  ــل رصــد می بدیهــی اســت در اینجــا ســؤال های کلیشــه ای و پرتکــراری مث
اثربخشــی یــا کارآمــدی یــا بهــره وری؛ رصــد تفکــر راهبــردی یــا مدیریــت راهبــردی؛ 
یــا برنامه ریــزی راهبــردی نیــز قابــل طــرح و پیگیــری هســتند. بنابرایــن ده هــا ســؤال 
بــرای رصــد ســازمان های فرهنگــی می تواننــد مطــرح شــوند کــه هــر کــدام بــه جــای 
خــود مهــم و ضروری انــد؛ امــا بایــد دیــد از دیــدگاه سیاســت گذار و برنامه ریــز 
کالن کــدام دغدغــه یــا مســئله مهم تــر اســت و یــا دســت کم آنکــه امــکان بررســی آن 
وجــود دارد و یــا اینکــه در حوصلــۀ یــک پژوهــش مختصــر رصــدی، بــا مختصــات 
ــر  ــن حاض ــه مت ــوص آنک ــل و به خص ــن دالی ــه ای ــرار دارد. ب ــش  رو، ق ــش پی پژوه
نخســتین پژوهــش رصــدی در حــوزۀ ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی کشــور اســت، 
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ــای  ــیع نهاده ــف وس ــی طی ــرور و سنخ شناس ــس از م ــدا و پ ــت در ابت ــته اس شایس
ــه  ــن ســازمان ها ارائ ــرای رصــد ای ــع ب ــک چارچــوب جام ــال کشــور ی فرهنگــی فع
شــود و پــس از آن، به وضــوح و صراحــت روشــن شــود کــه نویســنده در ایــن وجیــزه 
کــدام ُبعــد یــا ســطح از مســئلۀ ســازمان های فرهنگــی ایــران را انتخــاب کــرده اســت 
و ســایر محققــان بــه کــدام ُبعــد بایــد بپردازنــد و یــا بــا عمــق بیشــتری بــه آن اهتمــام 
ورزنــد. شــاید بتــوان گفــت پیچیدگــی و پوشــیدگی مســئله بیشــتر به ســبب تنــوع و 
تکثــر ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی کشــور اســت و درســت بــه همیــن دلیــل، در 

گام بعــدی مــرور اجمالــی بــه تنــوع و گســترۀ ایــن ســازمان ها خواهیــم داشــت.



فصل دوم:  تنوع سازمان  های فرهنگی
ظهــور مدیریــت فرهنگــی و ورود دولت)هــا( بــه ایــن عرصــه بــه تشــکیل دولــت-

ــه  ــت ک ــکل گرف ــده ش ــن ای ــن دوره، ای ــردد. در ای ــدرن بازمی گ ــا در دوران م ملت ه
همه چیــز بایــد در کنتــرل مدیریــت و قــدرت سیاســی قرار گیــرد؛ و ازجملــه مهم ترین 
ــی  ــامان سیاس ــی در س ــی متجل ــت حکومت ــی و عقالنی ــد حکمران ــای جدی حوزه ه
دولــت امــروزی، برســاخت هویت هــا و سوژه ســازی بــود. سیاســت فرهنگــی، 
ــزار اعمــال قــدرت رســمی، در پــی هدایــت رفتارهــای مــردم  ــۀ مهم تریــن اب به منزل

توســط دولــت بــود )خالــق پنــاه  و ســنایی، بــه نقــل از دیــن، 1396: 67(.
بــر مبنــای رویکــرد جدیــد، هویــت و رفتــار انســان چیزی اســت که می تــوان آن را 
تنظیــم، هدایــت و کنتــرل کــرد؛ شــکل داد و به ســمت خــاص هدایــت کــرد. ازجملــه 
همگن ســازی  فرهنگــی  سیاســت گذاری  عرصــۀ  در  دولــت  اهــداف  مهم تریــن 
هویتــی بــرای تقویــت قــدرت ملــی و یکپارچگــی ملــی بــوده اســت. در ایــران معاصــر 
نیــز ورود دولــت بــه حــوزۀ سیاســت گذاری و مدیریــت فرهنگــی بــه قرن هــای 
ــا غــرب برمی گــردد؛ و از  ــان ب ــۀ ایرانی ــس از مواجه 12 و 13 هجــری شمســی و پ
نشــانه های ظهــور سیاســت فرهنگــی جدیــد تأســیس دارالفنــون و چــاپ روزنامــه، 
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تأســیس انــواع ســازمان ها، نهادهــا و مؤسســات تمدنــی، ترجمــۀ متــون، بازخوانــی 
تاریــخ ایــران و... بــوده اســت. ورود رســمی دولــت بــه حــوزۀ فرهنــگ در ایــران را 
بایــد بــه زمــان انقــالب مشــروطه )1285 ه.ش( برگردانــد )همــان(. بــر اســاس ایــن 
منطــق، دولت هــا در ایــران به تدریــج مجموعــۀ کمابیــش کاملــی از دســتگاه های 
فرهنگــی را ایجــاد کرده انــد تــا انتخاب هــا، مطلوب هــا،  ذائقه هــا، خواســته ها، 
ــد؛  ــد و ســازمان دهی کنن ــان را شــکل دهن نیازهــا، تمایــالت و ســبک زندگــی ایرانی
و در آخریــن تعبیرهــای رســمی از آن به عنــوان مهندســی فرهنگــی یــاد شــده اســت. 
تشــکیل ســازمان های فرهنگــی بــرای نخســتین بــار در کابینــۀ میــرزا ســلطانعلی خان، 
ــی  ــارف )یعن ــن مع ــیس انجم ــا تأس ــوم و ب ــکیالت وزارت عل ــم، در تش ــر افخ وزی
نهادهــای متکفــل امــور فرهنگــی( آغــاز شــد؛ ]انجمنــی[ کــه دارای ادارۀ مــدارس، 
ــی و ادارۀ  ــۀ دولت ــوزه، ادارۀ مطبع ــات م ــات، ادارۀ حفری ــاف، ادارۀ مطبوع ادارۀ اوق
ابنیــۀ عتیقــه بــود )قلــی زاده، 1391: 104(. بعدهــا بــا تأســیس دولت هــای پهلــوی 
اول و دوم و ســپس جمهــوری اســالمی، نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی متعــددی 
تشــکیل و راه انــدازی شــدند کــه فضــا و گفتمــان حاکــم بــر هرکــدام متفــاوت 
بــود. درنهایــت پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی )و پــس از گذرانــدن تجربــۀ 
ــوی دوم(، شــورای عالی  ــر در ســال 1346 و دوران پهل ــگ و هن شــورای عالی فرهن
ــتگاه های  ــازمان ها و دس ــی س ــرای هماهنگ ــال 1359 و ب ــی در س ــالب فرهنگ انق
فرهنگــی کشــور شــکل گرفــت. گفتمــان اصلــی یــا داّل مرکــزی حاکــم بــر سیاســت 
ــی و در دوران  ــل ایران ــت اصی ــی و هوی ــوی دوم یکپارچگــی مل فرهنگــی دوران پهل
پســاانقالب اســالمی و تحت تأثیــر رویکــرد مهندســی فرهنگــی، فرهنــگ اســالمی-

ــد  ــی و مانن ــی، خانواده گرای ــان فارســی، معنویت گرای ــی، زب ــۀ انقالب ــی، روحی ایران
آن هــا بــوده اســت.

ــن و پیاده ســازی اهــداف، سیاســت ها، فرایندهــا و راهبردهــا از  طراحــی، تدوی
معبــر ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی عبــور می کنــد و حتــی معنی و مفهــوم می یابد؛ 
اعــم از اینکــه ایــن نهادهــا ماهیــت و جایــگاه حاکمیتــی داشــته باشــند یــا در درون 
قــوۀ مجریــه باشــند و حتــی در حــوزۀ عمومــی و مدنــی قــرار گرفتــه باشــند. بنابرایــن 
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مــروری اجمالــی بــر مفهــوم و انــواع ســازمان های فرهنگــی ضــروری اســت. یکــی 
از وجــوه ممیــزۀ جوامــع امــروزی تقســیم کار پیچیــده و بی شــمار اســت؛ به عبارتــی 
برحســب نیازهــا و تقاضاهــا و اقتضائــات، انــواع حرفه هــا، مشــاغل و تخصص هــا 
پدیــد آمده انــد و هــرگاه دو یــا چنــد نفــر بــه طریــق هماهنگ شــده ای بــرای رســیدن 
بــه هدف هــای مشــترک همــکاری و اشــتراک مســاعی کرده انــد، ســازمانی را تشــکیل 
ــوط می شــود کــه  ــی مرب ــه ایجــاد طــرح و الگوی ــن رو، ســازمان دهی ب ــد. از ای داده ان
ــل  ــزای قاب ــه اج ــائل( را ب ــا و مس ــا، تقاضاه ــور )نیازه ــوان ام ــوب آن بت در چارچ
اجــرا به گونــه ای تقســیم کــرد کــه رســیدن بــه هــدف بــه بهتریــن وجــه تســهیل شــود؛ 
بنابرایــن مفهــوم ســازمان بــا تقســیم کار بســیار نزدیــک اســت و ارتباطــی جدانشــدنی 
دارد. در یــک ســازمان بایــد فعالیت هــا و مأموریت هــا شناســایی و تعییــن شــوند، 
ــا مســئولیت  ــار مناســب ب ــه گروهــی واگــذار شــود و تفویــض اختی ــت ب هــر فعالی
صــورت گیــرد. ســازمان دهی امــور گاهــی بــر مبنــای تعــداد افــراد یــا تعــداد مخاطبــان 
ــه ای و تخصصــی، مناطــق جغرافیایــی،  ــدگان، زمــان، وظایــف حرف و خدمت گیرن
ــا دســتورکارهای  ــا ی ــوع محصــوالت و گاهــی برحســب پروژه ه ــوع مشــتریان، ن ن
مشــخص و مقطعــی انجــام می شــود. بــا تســامح می توانیــم یــک ســازمان را به مثابــه 
ــن  ــور تأمی ــر را به منظ ــزا و عناص ــم اج ــش منظ ــه آرای ــم ک ــر بگیری ــتمی در نظ سیس
هدفــی مبتنــی بــر برنامــۀ طراحی شــده دنبــال می کنــد. ســازمان ها دارای شــکل های 
مختلفــی از ســاده تــا ماتریســی و شــبکه ای هســتند. ســازمان ها ضمــن برخــورداری 
ــی  ــند. هماهنگ ــز باش ــی نی ــر هماهنگ ــد دارای حداکث ــیم کار بای ــام تقس ــک نظ از ی
به معنــی مجموعــه ای از روش هــا بــرای همــراه کــردن و نزدیک ســازی فعالیت هــای 
تقسیم شــده اســت. درواقــع در جریــان هماهنگــی، همبســتگی و ارتبــاط متقابــل و 
تعاملــی میــان اجــزای ســازمان، اجــزای فراینــد یــا اجــزای فعالیــت شــکل می گیــرد. 
پارادایمــی  تغییــرات  دچــار  دهــۀ گذشــته،  چنــد  طــی  ســازمان ها،  امــور  ادارۀ 
)انــگاره ای( مهمــی شــده اســت؛ بــه ایــن نحــو کــه از اداره بــه مدیریــت و ســپس بــه 
حکمرانــی و به تازگــی بــه فراحکمرانــی متحــول شــده اســت؛ کــه در معنــای اخیــر، 
فراحکمرانــی اشــاره بــه اعمــال مدیریــت بــر مبنای مشــارکت شــبکۀ وســیع کنشــگران 
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مرتبــط بــا مســئله اســت )عظیمــی، 1397: 15(.
ــه کارگــزار نظــام سیاســی و بخشــی از دیوان ســاالری آن،   هــر ســازمان، به مثاب
بایــد دارای کارایــی1 و نیــز اثربخشــی )کارآمــدی(2 باشــد. کارایــی به معنــای تناســب 
ــه  ــد ک ــات و...( باش ــوالت، تصمیم ــا )محص ــا خروجی ه ــع و...( ب ورودی )مناب
بیشــتر ابعــاد و مســائل درونــی ســازمان ماننــد انجــام ]دادن[ درســت کارهــا، حــل 
ــای  ــح مأموریت ه ــام ]دادن[ صحی ــع و انج ــظ مناب ــازمان، حف ــکالت درون س مش
ــه  ــل ب ــه نی ــوف ب ــدی معط ــا کارآم ــی ی ــا اثربخش ــرد؛ ام ــده را دربرمی گی تعریف ش
ــه نتایــج از طریــق انجــام ]دادن[ کارهــای  ــی و دســتیابی ب ــا مل اهــداف ســازمانی ی
درســت اســت؛ در کارآمــدی، »توفیقــات نهایــی« مالک محاســبه اســت )الریجانی، 
ــع  ــن خواســت و مناف ــال، رضایــت مشــتریان و مــردم، تأمی ــرای مث 1374: 43(؛ ب
اقشــار مختلــف مــالک عمــل اســت. کارآمــدی عبــارت اســت از موفقیــت در تحقق 

ــع )پورســعید، 1399: 22(.  ــات و مناب ــه امکان ــا توجــه ب اهــداف، کارویژه هــا ب
به طــور مشــخص، ســازمان های فرهنگــی بخشــی از نظــام اداری3 هســتند کــه 
ــای تعیین شــده  ــه هدف ه ــل ب ــرای نی ــی ب ــای فرهنگ ــدۀ فعالیت ه ــه تنظیم کنن به مثاب
عمــل می کننــد و ضمــن ایجــاد هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف، بســتر و 
شــرایط بــرای حســن جریــان امــور را فراهــم می ســازند. ایــن ســازمان ها زیرنظامــی 
از جمهــوری اســالمی هســتند کــه پیگیــر تحقــق مأموریت هــای کلــی نظــام هســتند. 
هــر نظــام اداری به مثابــه کارگــزار حکومــت دســت کم دارای 4 خرده نظــام انســانی، 
مدیریتــی، قوانیــن و مقــررات و مالــی اســت؛ درواقــع، نظــام اداری و ســازمان های 
موجــود در آن ماشــین اجــرای حکومــت بــه حســاب می آینــد )میرمحمــدی و 
به طورکلــی  فرهنگــی  ســازمان های  مأموریــت  و  ماهیــت  حســین پور، 1390(. 
ــت  ــع و محصــوالت فرهنگــی از یک ســو و تثبی توســعه و گســترش فضاهــا، صنای
و تعمیــق ارزش هــا و باورهــای فرهنگــی، اخالقــی، اجتماعــی و سیاســی هــر نظــام 
اجتماعــی در چارچــوب سیاســت ها و هدف گذاری هــای کالن از دیگــر ســو اســت. 

1. Efficiency
2. Effectiveness
3. Administrative System
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ایــن ســازمان ها معمــواًل بــرای خــود رســالت و وظایفــی هنجــاری تعریــف می کننــد 
ــی را  ــای فرهنگ ــازمان ها و نهاده ــه، س ــام مقایس ــد(. در مق ــف کنن ــد تعری ــا بای )ی
سیاســی  خدماتــی،  )تولیــدی(،  صنعتــی  اقتصــادی  ســازمان های  بــا  می تــوان 
ــف و  ــا، وظای ــازمان ها مأموریت ه ــن س ــرد؛ ای ــه ک ــی مقایس ــی( و قضای )حاکمیت
کارویژه هــای خاصــی در حــوزۀ فرهنــگ، معناســازی و معنابخشــی بــه عهــده دارنــد.

ســازمان های فرهنگــی به دلیــل حوزه هــای مختلــف فرهنــگ و نیــز نیازهــا، 
تقاضاهــا، اقتضائــات و شــرایط خــاص جمهــوری اســالمی، انقــالب اســالمی 
ــتردگی  ــد و گس ــیار متنوع ان ــر بس ــالیان اخی ــای س ــران و دغدغه ه ــۀ ای ــز جامع و نی
فراوانــی دارنــد؛ و همیــن مســئله باعــث شــده اســت کــه تقســیم بندی و سنخ شناســی 
آن هــا دشــوار باشــد؛ برخــی آمارهــا از فعالیــت حــدود 455 نهــاد فرهنگــی در ایــران 
حکایــت می کننــد )طالــب زاده، 1399: 11 بــه نقــل از گــودرزی و شــیخ زاده، 
ــر اســاس  1388: 120(. به طــور ســنتی می تــوان ســازمان های فرهنگــی کشــور را ب
ــان و  ــش، زب ــم و دان ــراث فرهنگــی، عل ــر، می ــت )هن ــا زمینه هــای فعالی ــا ی حوزه ه
ادبیــات، کتــاب، دیــن، ورزش و...( تقســیم بندی کــرد. در ایــن نــوع تقســیم بندی، 
نــوع  و  فعالیــت  مراحــل  نــوع محصــوالت،  حیــث  از  فرهنگــی  ســازمان های 
ارتبــاط بــا مخاطبــان نیــز دســته بندی می شــوند؛ مــواردی کــه توســط ســازمان 
شــده اند  ارائــه  طبقه بندی هــا  ایــن  و  برنامه وبودجــه  ســازمان  یونســکو،  ملــل، 
ــه  ــاز ک ــای هنجارس ــه نهاده ــی را به مثاب ــای فرهنگ ــاء، 1385: 276(. نهاده )اولی
مولــد و مــروج هنجارهــای سیســتم خــودی هســتند و  بــه واکســینه کــردن حامــالن 
هنجارهــای خــودی )اجتماعــی کــردن( و رفــع تهدیــد هنجارهــای رقیب مشــغول اند 
ــت گذار  ــای سیاس ــته نهاده ــه دس ــه س ــوان ب ــی، 1388: 200-204(، می ت )وکیل
ــت  ــالمی، هیئت دول ــورای اس ــس ش ــی، مجل ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ــل ش )مث
ــان سیاســت های فرهنگــی )وزارت  ــع  تشــخیص مصلحــت نظــام(، مجری و مجم
ســازمان  صداوســیما،  آموزش وپــرورش،  وزارت  اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــل دانشــگاه ها،  تبلیغــات اســالمی و...( و ســازمان ها و مؤسســات تخصصــی )مث
فرهنگســتان ها، خبرگزاری هــا، مراکــز افکارســنجی و...( تقســیم کــرد )نائینــی، 
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ــوان در دو حــوزۀ  ــت می ت ــوع فعالی ــن ســازمان ها را از نظــر ن 1389: 25(. همچنی
فعالیــت در قلمــرو داخلــی )ســرزمین و اتبــاع خــودی( و در قلمــرو خارجــی )اتبــاع 

ــگان( بازشناســی کــرد. ــی بیگان و افکارعموم
امیرمســعود مظاهــری )1389( در تفکیــک حرفه ای تــر، نهادهــا و ســازمان های 
ــت.  ــرده اس ــیم ک ــی تقس ــی و اجرای ــتۀ کالن حاکمیت ــه دو دس ــی را ب ــال فرهنگ فع
ــت  ــارت، هدای ــزی، نظ ــت گذاری، برنامه ری ــامل سیاس ــی ش ــای حاکمیت فعالیت  ه
ــر پژوهــش، آمــوزش و ترویــج،  و حمایــت و فعالیت هــای اجرایــی هــم مشــتمل ب
ــری، 1389:  ــر مظاه ــود )امی ــا می ش ــرای فعالیت ه ــت و اج ــوز فعالی ــدور مج ص
12(. جاللــی و موســوی )1385( نیــز بــا تأکیــد بــر گونه شناســی نهادهــای فرهنگــی 
فعــال در حــوزۀ دیــن، آن هــا را بــه 3 طبقــه تقســیم کرده انــد؛ شــامل 1( دســتگاه هایی 
کــه حیطــۀ وظیفــه یــا مأموریــت آن هــا کامــاًل در حــوزۀ دیــن اســت و بودجــۀ 
ساالنه شــان از محــل اعتبــارات بودجــۀ ســنواتی تأمیــن می شــود؛ 2( دســتگاه هایی 
کــه افــزون بــر دیــن در ســایر حوزه هــا هــم فعــال هســتند و از منابــع بودجــۀ عمومــی 
ــا نهادهایــی کــه تمــام یــا بخشــی از آن هــا در  ــد؛ و 3( دســتگاه ها ی اســتفاده می کنن
فعالیت هــای دینــی قــرار دارنــد، امــا اعتبــارات آن هــا خــارج از بودجــۀ عمومــی اســت 
یــا ایــن نهادهــا خــارج از فصل هــای چهارگانــۀ بودجــه )فرهنــگ، هنــر، ارتباطــات 
ــه دو دســته  ــن ایشــان دســتگاه ها را ب ــی می شــوند. بنابرای ــن مال ــات( تأمی و اطالع
کامــاًل فعــال در حــوزۀ مذهبــی یــا فعــال در ســایر حوزه هــا و نیــز تأمیــن مالــی کامــل 
ــوی،  ــی و موس ــد )جالل ــیم کرده ان ــع تقس ــایر مناب ــن از س ــا تأمی ــه ی ــع بودج از منب

 .)114 :1385
بــه تأســی از پژوهــش آزاد و منــوری )1391( دربــارۀ مضامیــن اســناد فرهنگــی 
ــت  ــوا و ماهی ــاظ محت ــور را به لح ــی کش ــازمان های فرهنگ ــوان س ــتی، می ت باالدس
سرمشــق  بــا  ســازمان های  ســه گونــۀ  بــه  سیاســتی  سرمشــق های  و  فعالیــت 
شــریعت گرا، واقع گــرا و توســعه گرا از یکدیگــر بازشناســی کــرد. ســازمان ها بــا 
ــگ واال  ــیم فرهن ــا و ترس ــق هنجاره ــن و تحق ــی تدوی ــریعت گرا در پ ــق ش سرمش
از منظــر شــریعت اســالم هســتند؛ ســازمان ها بــا سرمشــق واقع گــرا به دنبــال 
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پیاده ســازی هنجارهــای عرفــی مثــل ترویــج فرهنــگ  کار و عدالت طلبــی هســتند؛ 
و ســازمان های بــا سرمشــق توســعه گرا نیــز دغدغــۀ هنجارهــای فرهنگــی موردنیــاز 

ــوری، 1391(.  ــد )آزاد و من ــور را دارن ــرفت کش ــعه و پیش ــرای توس ب
بــرای تدقیــق بیشــتر می تــوان نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی کشــور را بــه 
ســه دســتۀ کالن ســازمان های بزرگ مقیــاس )به لحــاظ حجــم نیــرو، گســتردگی 
ــالمی، وزارت  ــاد اس ــگ و ارش ــد وزارت فرهن ــگاه اداری( مانن ــا و جای مأموریت ه
 آموزش وپرورش، صداوســیما و ســازمان تبلیغات اســالمی؛ ســازمان های تخصصی

ــل  ــا( مث ــدودی از فعالیت ه ــتۀ مح ــا رش ــاص ی ــب خ ــودن مخاط ــای دارا ب )به معن
ســتاد امــور مســاجد، ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی، وزارت 
ورزش، ســتادهای نمــاز جمعــه یــا کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان؛ و 
ــالب  ــورای عالی انق ــۀ ش ــل دبیرخان ــری مث ــز تصمیم گی ــع و مراک ــت، مجام درنهای
فرهنگــی، شــورای فرهنــگ عمومــی، شــورای عالی فضــای مجــازی، شــورای 
ایرانیــان خــارج از کشــور، شــورای عالی آموزش وپــرورش از ایــن قبیــل تقســیم کــرد. 
در گــروه دوم نهادهــا و مؤسســاتی را می تــوان قــرار داد کــه در حوزه هــای امــور 
جوانــان، زنــان، اهــل ســنت، فضــای مجــازی، دینــی، رســانه ای و خبــری، خانــواده، 
شــهری و زیــارت  فعالیــت می کننــد. تفکیــک نهادهــا به لحــاظ مقیــاس جغرافیایــی 
ــهرداری را  ــه ش ــته ب ــی وابس ــای فرهنگ ــه نهاده ــت ک ــاره اس ــل اش ــد و قاب ــم مفی ه
ــوال  ــن من ــه همی ــی، 1391: 280(. ب ــز می بخشــد )حاجیان ــی تمای ــای مل از نهاده
می تــوان نهادهــای فرهنگــی کشــور را در چهــار ســطح خصوصــی، مدنــی )بخــش 
عمومــی(، دولتــی )قــوه مجریــه( و حاکمیتــی یــا حکومتــی )مرتبــط با رهبــری نظام( 

معرفــی کــرد.
غــرض از ایــن اشــارات، نشــان دادن گســتردگی و تنــوع ســازمان های فرهنگــی 
در بطــن نظــام اداری کشــور و خــارج از آن اســت تــا مشــخص شــود بــا یــک نظــام 

دیوان ســاالری یــا بوروکراتیــک بســیار متنــوع و گســترده روبــه رو هســتیم.
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فصل سوم: چارچوب رصد سازمان)های( فرهنگی
به طــور مشــخص، دغدغــۀ سیاســت گذار کالن در ســطح ملــی دربــارۀ رصــد 
ســازمان های فرهنگــی کشــور چیســت؟ پاســخ کلــی ایــن ســؤال ارائــه، بیــان و 
توصیــف کمابیــش جامعــی از وضعیــت، موقعیــت، شــرایط، عملکــرد و اثربخشــی 
ــواره  ــد هم ــور بای ــد کش ــران ارش ــی، مدی ــد. به عبارت ــد باش ــازمان ها می توان ــن س ای
برداشــت و تصــور روشــنی از کمّ وکیــف فعالیت هــای ســازمان )های( فرهنگــی 
داشــته باشــند؛ چراکــه ســازمان های فرهنگــی به مثابــه کارگــزاران سیاســت های 
کالن )و در اینجــا نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی( وظیفــۀ پیشــبرد و عملــی کــردن 
ایــن سیاســت ها را بــه عهــده دارنــد. به عبارتــی گفتمــان، ســند و اهــداف فرهنگــی 
نظــام بــدون در نظــر گرفتــن ســاختارهای ســازمانی و کارگــزاران در عمــل صامــت 
ــری  ــت و تدبی ــر سیاس ــی از ه ــر هدف ــن ه ــد. بنابرای ــد مان ــرک خواهن ــدون تح و ب
بــرای آنکــه محقــق شــود، نیازمنــد وجــود دســتگاه یــا مرجعــی عینــی بــرای اجــرا و 
پیاده ســازی اســت تــا بــا اهتمــام و جدیــت، امــکان تحقــق عملــی اهــداف را فراهــم 
ســازد. اهمیــت ســازمان های فرهنگــی و نظــام کارگــزاری تــا آنجاســت کــه می تــوان 
گفــت ســاختارهای ســازمانی شــکل عینــی و تحقق یافتــۀ نظــام فکــری )نقشــۀ 
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جامــع مهندســی فرهنگــی( هســتند و در صــورت نبــود آن هــا، زمینــه ای بــرای بیــان و 
اجــرای ایــن اســناد باالدســتی فراهــم نخواهــد شــد. بــر ایــن اســاس بایــد تاحدامــکان 
به ســمت تدویــن یــک مــدل )سرمشــق( فراگیــر پیــش رفــت تــا بتــوان یــک تصویــر 
جامــع، گویــا، آشــکار، واضــح و همه جانبــه را از اوضاع واحــوال ســازمان ها و 
نهادهــای فرهنگــی کشــور ارائــه کــرد و پــس از آن، بــه قضــاوت و ارزشــیابی و تحلیل 
مضامیــن نقشــۀ مهندســی فرهنگــی )در حــوزۀ ســازمانی( نائــل آمــد. در همیــن ابتــدا 
بایــد گفــت متأســفانه به دلیــل تنــوع ســازمان ها و تکثــر مأموریت هــا، تدویــن یــک 
مــدل جامــع و کامــل بــرای رصــد همــۀ ســازمان های فرهنگــی امکان پذیــر نیســت؛ 
به خصــوص آنکــه مــا در حــال بحــث دربــارۀ موضوع هــای به شــدت پیچیــدۀ 
ــرار داد و  ــک ظــرف واحــد ق ــوان همــۀ آن هــا را در ی فرهنگــی ای هســتیم کــه نمی ت
تحلیــل کــرد. بــه ســخن دیگــر، نمی تــوان بــه یــک مــدل جامــع و کامــل بــرای رصــد 
همــۀ ســازمان های فرهنگــی دســت یافــت و ایــن مــدل بایــد متناســب بــا اقتضائــات 
هــر ســازمان تدویــن شــود؛ بــا این همــه، نمی تــوان از دغدغــۀ ارائــه یــک مــدل جامــع 

ــرد. ــرای رصــد فرهنگــی ســازمان ها چشم پوشــی ک ب

مبانی نظری برای رصد سازمان های فرهنگی
ــد خاســتگاه  ــا مــدل رصــد جامــع ســازمان های فرهنگــی کشــور از چن چارچــوب ی
نظــری پیــروی می کنــد. نخســت آنکــه ســازمان های فرهنگــی ماننــد ســایر نهادهــای 
اداری، حکومتــی و عمومــی بایــد در جهــت »توســعۀ پایــدار و متــوازن ملــی« عمــل 
کننــد؛  یعنــی عملکــرد، ســاختار و رفتــار ســازمان های فرهنگــی موجــب بهبــود 
زندگــی آحــاد شــهروندان، دسترســی عادالنــۀ مــردم و برطــرف کــردن نیازهــای 
اساســی کنشــگران شــود )فتاحــی و همــکاران، 1397: 17-19(؛ به طور مشــخص، 
عملکــرد و وضعیــت ســازمان های فرهنگــی نبایــد در حــد خــود و بی توجــه بــه ســایر 
ابعــاد نظــام کالن ملــی ارزیابــی و بررســی شــود. مبنــای دیگــر »نظریــۀ توانمندســازی 
ــزان  ــاس می ــر اس ــا و ب ــا اعتن ــازمان ها را ب ــت س ــی وضعی ــت؛ یعن ــازمان ها« اس س
ــت  ــا قابلی ــازمان های ب ــرار داد. س ــی ق ــورد بررس ــد م ــا بای ــت آن ه ــی و قابلی توانای
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قــوی ســازمان هایی هســتند کــه در آن هــا عامــالن بــه اقداماتــی دســت می زننــد کــه 
ــف،  ــت ضعی ــا قابلی ــازمان های ب ــد. س ــش می برن ــازمان را پی ــاری س ــداف هنج اه
ضمــن عــدم یــا ضعــف در پیگیــری اهــداف هنجــاری در ســطح ملــی و ســازمانی، 
ــرای  ــع و انگیزه هــای الزم را ب ــت، مناب ــد ظرفی ســازمان هایی هســتند کــه نمی توانن
عامــالن خــود فراهــم کننــد تــا آن هــا بتواننــد اقداماتــی را انجــام دهنــد کــه اهــداف 
ــی  ــل بررس ــطح قاب ــد س ــت در چن ــن قابلی ــد. ای ــش ببرن ــازمان را پی ــدۀ س اعالم ش

اســت:
قابلیــت ایدئــال: ســازمان یــا عوامــل اجرایــی )کارگــزاران حکومــت( 	 

بهتریــن اقــدام ممکــن در دســترس را انجــام می دهنــد و درنتیجــه، دســتاورد 
ــود. ــل می ش ــتی حاص سیاس

ــط کاری را انجــام می دهــد کــه 	  ــل به درســتی و فق ــت سیاســت: عام قابلی
فرمــول سیاســت )در بحــث مــا نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی( تجویــز 

می کنــد و فرمــان می دهــد.
ــگام تصمیم گیــری عامــالن 	  ــۀ عمــل و هن قابلیــت واقعــی: آنچــه در صحن

ــد. ــاق می افت اتف
قابلیت صفر: حالتی که هیچ سازمانی وجود نداشته باشد.	 
ــدروز1، 	  ــی )ان ــزار حکومت ــازمان و کارگ ــه س ــود هرگون ــی: نب ــت منف قابلی

.)147-146  :1398 وولــکاک3،  و  پریچــت2 
مضمــون ایــن نظریــه یــا ایــده آن اســت کــه پیاده ســازی و اجــرای منویــات نقشــۀ 
جامــع مهندســی فرهنگــی از کیفیت ســازمان های مجــری آن تأثیر می پذیــرد. قابلیت 
ــی  ــد عمل ــرای اجــرای سیاســت های کالن )فرهنگــی( دو پیام ــف ب ســازمانی ضعی
ــای  ــود؛ و پیامده ــل می ش ــا دروغ تبدی ــی5 ی ــزی خیال ــه چی ــت اداری4 ب دارد: واقعی
ــاًل  ــت کام ــول سیاس ــر در فرم ــژه تغیی ــی آن به وی ــکل قانون ــت در ش ــالح سیاس اص
1. Andrews 
2. Pritchett 
3. Woolcock 
4. Administrative Fact
5. Fiction
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ــازما ن های  ــود س ــرایط نب ــع، در ش ــان، 149(. درواق ــتند )هم ــر هس پیش بینی  ناپذی
فرهنگــی دارای قابلیــت، ســند نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی فقــط یــک »قانــون 
ــه قابلیت هــای  ــدون توجــه ب ــم ب ــی فقــط یــک چرخــش قل روی کاغــذ« اســت؛ یعن
واقعــی در اجــرا رخ داده اســت. البتــه در انــواع نمودارهــای ســازمانی مــدرن، 
مقــررات چشــم نواز و زیبــا و نیــز طرح هــای عالــی اعالم شــده )امــا ظاهــری( 
ــال  ــه در خی ــان نقش ــه طراح ــن آنچ ــۀ بی ــه فاصل ــه آنک ــوند. خالص ــاهده می ش مش
و در ســر پرورانده انــد و آرزوی رســیدن بــه آن هــا را داشــته اند و آنچــه در عمــل 
می توانــد انجــام پذیــرد یــا انجــام پذیرفتــه اســت، بیشــتر و بیشــتر می شــود. عامــالن 
و کارگــزاران در ســطح ســازمان ها سیاســت های کالن را جاه طلبانــه و خیالــی 
ــن  ــد و بی ــت می کن ــکلی حرک ــمت ادای هم ش ــازمان به س ــن رو، س ــد و از ای می دانن
ــد  ــۀ عمــل( فراین سرمشــق خیالــی )در ســند باالدســتی( و مشــق واقعــی )در صحن
جــدا شــدن1 آغــاز می شــود. ایــن واگرایــی باعــث می شــود ســازمان پشــت مناســک 
ــال کســب  ــد؛ و به دنب ــه کن ــا اقدامــات خــود را توجی اداری هم شــکلی پنهــان شــود ت
مقبولیــت هنجــاری مــی رود )همــان، 116(. این شــرایط گاهــی ناشــی از بلندپروازی 
در تدویــن سیاســت های کالن اســت و گاهــی ناشــی از انتظــارات غیرواقعــی از 
ســازمان های مجــری  ای کــه قابلیــت، تحمــل و ظرفیــت کافــی بــرای اجــرای آن 
ــرد و  ــرار می گی ــی ق ــار مضاعف ــر فش ــازمان زی ــع، س ــد. درواق ــت ها را ندارن سیاس
ــن اوضــاع، ســازمان)های(  ــدارد. در ای ــار ســنگین اجــرای سیاســت را ن ــل ب تحم
فرهنگــی بــا ترکیــب شکســت قابلیــت و حفــظ دســت کم ظاهــر قابلیــت )و اغلــب 
اوقــات بــرای حفــظ مشــروعیت و منافــع ناشــی از آن( ادعــای هم شــکلی می کننــد یــا 
ادای آن را درمی آورنــد؛ درنتیجــه، نظــام اجرایــی و اداری )در شــرایط حــاد ضعــف 
قابلیــت مفــرط( دچــار فروپاشــی می شــود و سیســتم دولتــی، عمومــی یــا خصوصــی 

ــردد. ــل می گ ــت ها تبدی ــی از شکس ــه دایرةالمعارف ب
ــوی  ــی الگ ــرای رصــد ســازمان های فرهنگ ــر ب ــرد نظــری دیگ ــا رویک ــوم ی مفه
به معنــای  فراحکمرانــی  اســت.  حکمروایــی«  »حکمروایــی  یــا  فراحکمرانــی 

1. Decoupling Process 
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حکمروایــی ترکیبــی از الگوهــای شــبکه، سلســه مراتب و بــازار اســت. ایــن ابــزاری 
اســت کــه به وســیلۀ آن می تــوان درجــه ای از حکمروایــی هماهنــگ را بــا طراحــی و 
مدیریــت ترکیــب منطقــی سلســله مراتب، بازار و شــبکه با هدف دســتیابی بــه بهترین 
پیامدهــای ممکــن بــرای بخــش عمومــی ایجــاد کــرد. بــه ایــن دســته از مدیــران یــا 
ســازمان ها فراحکمروایــان1 گفتــه می شــود )عظیمــی، 1397: 13(. فراحکمروایــی 
به دنبــال تســهیل، مدیریــت و جهت دهــی بــه سیاســت گذاری چندجانبــه اســت؛ امــا 
ــال می شــود.  ــادل دنب ــی و متع ــه، منعطــف، تعامل ــم از روش هــای غیرآمران ــن مه ای
ــن  ــد از: هدایــت کــردن، اثربخشــی، تأمی ابعــاد موضوعــی فراحکمروایــی عبارت ان
ــای  منابــع، دموکراســی، محاســبه پذیری و مشروعیت بخشــی. هدایــت کــردن به معن
ــع  ــن مناب ــی؛ تأمی ــداف کالن و عملیات ــق اه ــال تحق ــی به دنب ــری؛ اثربخش تنظیم گ
معطــوف بــه رهبــری و اقتــدار، تخصیــص منابــع اداری و مالــی و تخصصــی، 
اطالعــات و ظرفیــت انتشــار قوانیــن و شــکل دهی بــه قواعــد و هنجارها؛ دموکراســی 
ــر  ــه قواعــد دموکراتیــک و هنجارهــای آن؛ محاســبه پذیری ناظــر ب ــزام ب مســتلزم الت
مســئولیت پذیری و شــفافیت؛ و مشروعیت بخشــی هــم به معنــی عادالنــه بــودن 
ــز از اعمــال زور و قــدرت اســت )همــان، 18-27(. در وضعیــت  رویه هــا و پرهی
ــی، ســازمان)ها( به صــورت شــبکه ای خودســازمان ده2، یکپارچــه، دارای  حکمروای
وابســتگی متقابــل، بــا رعایــت ظرفیت هــای داخلــی ســازمان ها و نهادهــای درگیــر 
در مســئله و بــا هــدف »بســیج کــردن اثرگذاری هــا« عمــل می کننــد. در ایــن فضــا بــه 
ــل  ــبکه  های ح ــازی، ش ــی، ظرفیت س ــا، هم نوای ــردی، خالقیت ه ــای بین ف مهارت ه

ــود.  ــه می ش ــران توج ــارکت بازیگ ــازی و مش ــئله و در کل، شبکه س مس
ــودن و خدمــت  ــد ب ــی، مفی ــه ســودمندی، اثربخشــی، کارای مفهــوم کارآمــدی ب
کــردن و توانائــی نفــوذ و تأثیــر مربــوط می شــود. به طــور دقیق تــر، پیاده ســازی 
عملــی اهــداف و کارویژه هــای در نظــر گرفته شــده بــرای ســازمان و میــزان دســتیابی 
بــه مقاصــد از پیــش طراحی شــده را می تــوان کارآمــدی دانســت. پرواضــح اســت کــه 

1. Metagovernance 
2. Regulation
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درجــۀ کارآمــدی تحت تأثیــر گفتمــان )نظــام فکــری( حاکــم بــر ســازمان، ســاختار 
ســازمان، کارگــزاران )نظــام مدیریــت(، ارتباطــات درونــی و بیرونــی ســازمان و 
درنهایــت قــدرت و توانایــی )یــا قابلیــت اجرایی( قــرار دارد )خلیلــی، 1399: 47-

ــی  ــده کــه به معن ــوان بررســی کــرد: در ســطح ای 49(. کارآمــدی را در 4 ســطح می ت
معضل گشــایی، بن بست شــکنی و افق گشــایی اســت؛ در ســطح ســاختاری کــه 
دربرگیرنــدۀ ابعــادی مثــل انطبــاق بــا ایده هــا و ارزش هــا، امــکان پیش بینــی تغییــرات 
و انعطاف پذیــری اســت؛ در ســطح کارگــزاران کــه معطــوف بــه شــاخص هایی 
ــی  ــای ادراک ــانی و مهارت ه ــای انس ــی، مهارت ه ــی- تکنیک ــای فن ــل مهارت ه مث
اســت؛ و درنهایــت، در ســطح رفتــار کــه مبیــن میــزان انطبــاق رفتارهــا بــا ایده هــا 
)سیاســت های کالن( کارایــی و اثربخشــی اســت )قیصــری و قربانــی، 1394: 7(. 
ــتای  ــتاوردها در راس ــداف و دس ــر اه ــی ب ــز اصل ــی، تمرک ــا اثربخش ــدی ی در کارآم
هدف گــذاری و سیاســت های کالن قــرار گرفتــه و دغدغــۀ همیشــگی مدیــران 
بــا اهــداف  اقدامــات اجرایــی  ســازمان اطمینــان از هماهنگــی و هم راســتایی 
ــد از طریــق تحریــک و  ــد، ایــن مهــم بای ــات جدی اســت. بدیهــی اســت کــه در ادبی
بــه میــدان آوردن همــۀ منابــع، توانمندســازی بازیگــران، کاهــش تنش هــای مخــرب 
و حاشــیه ای، تســهیل همــکاری پایــدار و نهادینه ســازی فرایندهایــی کــه خــوب کار 

ــال شــود. ــح و شایســته دنب ــل ســازوکارهای صال ــن قبی ــد و از ای می کنن
یــک نقطــۀ عزیمــت دیگــر بــرای تدویــن چارچــوب رصــد ســازمان های 
 فرهنگــی، مفهــوم »اجرایــی کــردن سیاســت های عمومــی« اســت؛ چراکــه ســازمان ها

ــده  ــه عه ــۀ اجــرا و پیاده ســازی سیاســت های کالن را ب ــای فرهنگــی وظیف و نهاده
دارنــد. پیاده ســازی و اجــرا مراحــل چهــارم و پنجــم سیاســت گذاری هســتند؛ و 
ــاس  ــد تم ــفالت بان ــا آس ــا ب ــای هواپیم ــه »چرخ ه ــت ک ــی اس ــرا جای ــع، اج درواق

می گیرنــد«.
موفقیت آمیــز بــودن اجــرای اهــداف و منویــات مطرح شــده در ســند نقشــۀ جامــع 
ــه وجــود برخــی ویژگی هــا در ســازمان و نهادهــای فرهنگــی،  مهندســی فرهنگــی ب
به عنــوان مجریــان سیاســت ها، منــوط اســت؛ از ایــن رو، مجریــان و مقامــات 



فصل سوم: چارچوب رصد سازمان)های( فرهنگی | 23

اجرایــی بایــد دارای صفــات و معیارهایــی همچــون متعهــد بــودن بــه اهــداف برنامــه 
ــت  ــد و حمای ــه، تعه ــوی، عالق ــخصی ق ــط ش ــارات، رواب ــارت، اختی ــند، مه و س
نســبت بــه سیاســت ها، اعتمــاد، انگیــزه و اراده و اهتمــام، مهــارت تجربــه و تعهــد، 
جلــب مشــارکت ذی نفعــان و ادراک و تفســیر درســت باشــند. افــزون بــر صفــات 
ــرل،  ــد دارای هماهنگــی و کنت ــران، ســاختارها و ســازمان های اجرایــی هــم بای مدی
شــفافیت فرایندهــا، نظــارت مناســب، پاســخ گویی بــه مــردم، ارتباطــات ســریع و 
شــفاف و دوطرفــه، ظرفیــت اداری مناســب، فرهنــگ ســازمانی همســو، تشــکیالت 
حقوقــی و وابســتگی متقابــل ســازمان ها بــه همدیگــر باشــند. آنچــه در ایــن بیــن مهــم 
اســت، محیــط و شــرایط مناســب بــرای اجــرا و منابــع و ابزارهــای الزم اســت کــه 
ســیاهه یــا فهرســت کامــل آن هــا در پژوهــش کمالــی و همــکاران ارائــه شــده اســت 

ــژاد، تابســتان 1399(. ــی، شــیخ زاده جوشــانی و احمدی ن )کمال

برخی مالحظات روش شناختی در رصد سازمان های فرهنگی
بــا یــادآوری اینکــه مــدل یــا چارچــوب ارائه شــده بــرای همــۀ ســازمان های فرهنگــی 
ــازمان  ــر س ــاص ه ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــرای آن بای ــت و اج ــر نیس اطالق پذی

انجــام پذیــرد، توجــه بــه چنــد نکتــه در مقــام رصــد مهــم اســت:
نســبت رصــد بــا ارزیابــی عملکــرد رصــد توصیــف، بــرآورد و بیــان وضعیــت 
ــازمان  ــرد س ــر از عملک ــامل و جامع ت ــد ش ــن رص ــت. بنابرای ــازمان اس ــود س موج
ــد و هــم عملکــرد ســازمان در  ــان می کن ــی هــم عملکــرد ســازمان را بی اســت؛ یعن
مقابــل تحلیــل ارزیابــی می شــود. در کار رصــد، افــزون بــر ارائــه عملکــرد ســازمان، 
ــر انجــام  ــی پیش ت ــه اگــر ارزیاب ــان می شــود؛ البت ــی عملکــرد ســازمان هــم بی ارزیاب
شــده و در دســت باشــد؛ چــون ارزیابــی عملکــرد و روش هــای آن اقــدام و کار 
مســتقلی اســت، امــا یافته هــای آن بی تردیــد بایــد در رصــد ســازمان مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد؛ و اگــر هــم انجــام نشــده باشــد، بایــد به نحــوی و در ســطحی نســبت 
بــه ارزیابــی عملکــرد و انطبــاق فعالیت هــا بــا اهــداف و راهبردهــای پیش بینی شــده 

در نقشــه اقــدام شــود.
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افــزون بــر ارائــه و ارزیابــی عملکــرد ســازمان و اثربخشــی آن، بایــد ارزشــیابی 
عملکــرد هــم انجــام شــود؛ یعنــی نــوع قضــاوت و نتیجه گیــری )خوب/بــد( از 
ــه درجــۀ ورودی  ــد نســبت ب ــق، بای ــدی هــم انجــام شــود. به طــور دقی درجــۀ کارآم
ــا اهــداف و راهبردهــای  و نزدیکــی اقدامــات، برنامه هــا و عملکردهــای ســازمان ب

ــرد. ــی و قضــاوت صــورت پذی نقشــه ارزیاب

شکل شمارۀ یک: اجزای رصد سازمان های فرهنگی

بایــد احتیــاط کــرد کــه در بخــش عملکــرد ســازمان و خروجــی آن هــا، بــه ارزیابــی 
همــۀ حوزه هــای فرهنــگ وادار نشــویم و در ایــن عرصــه درنغلطیــم، چراکــه باالخــره 
تمــام راهبردهــا و اهــداف ســند بــه یــک ســازمان مربــوط می شــوند؛ به عبارتــی، همــۀ 

رصــد فرهنگــی کشــور بــه رصــد ســازمان های فرهنگــی تقلیــل نیابــد.
مبنــای رصــد و قضــاوت )ارزشــیابی( عملکــرد ســازمان ها مبانــی، چشــم انداز، 
اهــداف، اولویت هــا و به طــور مشــخص راهبردهــا و اقدامــات مطرح شــده در نقشــۀ 

مهندســی فرهنگــی کشــور )فصل ششــم( اســت.
روش شناسی رصد ترکیبی از روش های کّمی و کیفی یا آمیخته است.

یکــی از مشــکالت اصلــی در رصــد ســازمان های فرهنگــی آن اســت کــه برخــی از 
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مؤسســات و ســازمان ها به لحــاظ اداری و تشــکیالتی، خــود زیرمجموعــۀ یــک نهــاد 
بزرگ تــر بــه شــمار می رونــد؛ ماننــد ســازمان  تقریــب مذاهــب اســالمی یــا مجمــع 
جهانــی اهل بیــت کــه زیرمجموعــۀ ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی هســتند. 
از ایــن رو، امــکان رصــد و نظــارت بــر عملکــرد این گونــه ســازمان ها دشــوار اســت.

مشــکل اصلــی آن اســت کــه بســیاری از موضوع هــا، مســائل، اهــداف، راهبردهــا 
ــری  ــا مؤسســه پیگی ــاد ی ــادی نه و اقدامــات مطرح شــده در ســند توســط تعــداد زی
می شــوند؛ بــرای مثــال مســائل زنــان، جوانــان، دیــن داری، ســرمایۀ فرهنگــی، ســبک 
ــد.  ــرار نمی گیرن ــک ســازمان خــاص فرهنگــی ق ــا ی ــاط ب زندگــی و... فقــط در ارتب
ایــن مســئله کار رصــد ســازمان فرهنگــی و ارزیابــی عملکــرد آن را دشــوار می کنــد.

بایــد دقــت کــرد فعالیت هــا و اقدامــات ســازمان)ها( ناگزیــر »و به خودی خــود« 
هــدف نیســتند و نبایــد دربــارۀ اهمیــت آن هــا در رصــد اغــراق کــرد.

برخــی از دســتگاه ها و ســازمان ها مخاطــب عمومــی دارنــد، مثــل صداوســیما؛ 
و برخــی مخاطبــان خــاص دارنــد، مثــل آســتان قــدس رضــوی )زوار و مجــاوران( و 
یــا ســازمان حــج و زیــارت )زوار و زائریــن( یــا ســتاد اقامــۀ نمــاز؛ برخــی دســتگاه ها 

ماننــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز دارای طیــف وســیع فعالیــت هســتند.
ــان  ــل کارکن ــل دسترســی نیســتند؛ مث مخاطــب برخــی ســازمان ها در رصــد قاب
نیروهــای مســلح )بــرای ســازمان های عقیدتــی سیاســی( یــا ایرانیــان خــارج از 

ــل. ــن قبی ــان خــارج از کشــور( و از ای ــرای شــورای ایرانی کشــور )ب
ــل  ــد )مث ــی دارن ــا هماهنگ ــت گذاری ی ــۀ سیاس ــط وظیف ــا فق ــی از نهاده برخ
ــز  ــن تمرک ــازی و...(. بنابرای ــای مج ــورای عالی فض ــی، ش ــگ عموم ــورای فرهن ش
رصــد در ایــن نهادهــا بــر شــاخص های سیاســت گذاری و هماهنگــی خواهــد بــود.

بــرای رصــد اثربخشــی و توفیق هــای نهایــی ســازمان  )ها(، بایــد مخاطبــان هــر 
ســازمان و مأموریت هــای صریــح )یــا تلویحــی( آن را مدنظــر قــرار داد. قشــربندی 
مخاطبــان یــا سنخ شناســی آن هــا بــا توجــه بــه اهــداف و ماهیــت ســازمان و 
بایــد  می شــود؛  داده  تشــخیص  ســازمان  هــر  بــرای  خــاص  هدف گذاری هــای 
دقــت کــرد کــه هــدف نهایــی در بســیاری از فعالیت هــا، تغییــر اصــالح یــا تثبیــت 
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ذهنیت هــا و رفتارهاســت.
در انتخــاب شــاخص ها بایــد دقــت کرد که شــاخص فرهنگی عبارت از مقیاســی 
اســت کــه می تــوان بــا آن سیاســت گذاری فرهنگــی، برنامه هــا و فعالیت هــای 
ــۀ  ــر جنب ــزون ب ــد اف ــاخص ها بای ــرد. ش ــی ک ــی و ارزیاب ــری را بررس ــی و هن فرهنگ
ــن  ــز داشــته باشــند؛ همچنی ــی سیاســت ها و برنامه هــا را نی ــوان ارزیاب ــی، ت توصیف
دارای توانایــی مقایســه در زمــان ارزیابــی رونــد تغییــرات، قابلیــت پیش بینــی و نیــز 
ــزاری  ــرای برنامه ریــزی باشــند )آشــنا، 1397: 166-167(. شــاخص اب مبنایــی ب
بــرای آگاهــی از وضعیــت موجــود، حوزه هــای مرتبــط بــا سیاســت گذاری، ســنجش 
و ارزیابــی اقدامــات مداخلــه ای نتیجه شــده از برنامه ریــزی و ســنجش وضعیــت 

پــس از مداخلــه و ارزیابــی رونــد تغییــرات اســت.
رصــد به معنــی مشــاهدۀ چگونگــی و رونــد تغییــرات شــاخص ها و موضوع هــای 
فرهنگــی طــی زمــان اســت. بنابرایــن بــرای رصــد بایــد بی تردیــد یــک نقطــۀ زمانــی 

عزیمــت یــا پایــه یــا نقطــۀ صفــر یــا نقطــۀ شــروع1 در نظــر داشــته باشــیم.
تحلیــل ســازمانی )هــر ســازمان  بــر ســطح  افــزون  خروجی هــای رصــد، 
ــت،  ــک مأموری ــا ی ــط ب ــازمان های مرتب ــه س ــامل مجموع ــد ش ــه(، می توانن جداگان
ــل یــک موضــوع  ــز تحلی ــگ نمــاز( و نی ــج فرهن ــل تروی ــی )مث ــدام مل ــا اق هــدف ی
بــر اســاس ســازمان های مرتبــط بــا آن، وضعیــت کلــی ســازمان های حاکمیتــی 
ــگ  ــی، عمومــی، شــهری )نهادهــای حــوزۀ فرهن ــی(، دولت )سیاســت گذار و اجرای
شــهری( و مؤسســات خصوصــی و درنهایــت در ســطح همــۀ ســازمان های فرهنگــی 
کشــور )به عنــوان یــک واحــد تحلیــل کلــی( باشــند. انــواع مدل هــای تحلیلــی بنــا بــه 
اقتضائــات زمــان، روش شناســی و کفایــت داده هــا در امــر رصــد می تواننــد انتخــاب 
شــوند؛ بــرای مثــال، در رصــد پیــش  رو بــا تحلیــل هــر نهــاد یــا ســازمان فرهنگی یک 
ــه می شــود  جمع بنــدی کالن از تعــدادی از وضعیــت نهادهــای فرهنگــی کشــور ارائ
ــر  ــازمان ها اطالق پذی ــام س ــرای تم ــر ب ــدی به ناگزی ــن جمع بن ــت ای ــی اس ــه بدیه ک

نیســت.

1. Initial Point



فصل سوم: چارچوب رصد سازمان)های( فرهنگی | 27

ابعاد رصد فرهنگی سازمان های فرهنگی
بــر اســاس مباحــث، مبانــی نظــری و رویکردهــای ارائه شــده، یــک چارچــوب جامــع 
ــی )در  ــازمان )های( فرهنگ ــای س ــزا و جهت ه ــام اج ــد تم ــد بتوان ــد بای ــرای رص ب
ــان نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی( را پوشــش دهــد و تمامــی ابعــاد  مقــام مجری
درونــی و بیرونــی و نیــز کارایــی و اثربخشــی آن هــا را شــامل شــود. بــه ایــن ترتیــب، 
ایــن چارچــوب شــامل شــاخص ها یــا معیارهــای زیــر اســت و بایــد بــرای هــر کــدام 
از ســازمان ها، نهادهــا و مؤسســات فرهنگــی در ســطح حاکمیتــی )بــا ماهیــت 
ــل  ــا خصوصــی قاب ــاد( ی ــی )مردم نه ــی، عموم ــی(، دولت ــا اجرای سیاســت گذارانه ی
پیاده ســازی باشــد. به طــور شــفاف، منظــور از طــرح ایــن شــاخص ها آن اســت کــه 
تحلیلگــر یــا نهــاد رصدکننــده بتوانــد، به طــور مســتمر، وضعیــت ایــن شــاخص ها را 
در هــر مقطــع زمانــی و بــرای هــر واحــد تحلیــل یعنــی ســازمان )ها( توصیــف کنــد 

و مــورد بررســی قــرار دهــد.

وضعیت درونی سازمان: بهره وری یا کارایی1

ایــن ُبعــد شــامل آن دســته از شــاخص های رصــد اســت کــه گویــای شــرایط و 
مختصــات درونــی ســازمان های فرهنگــی و درمجمــوع، ناظــر بــه بهــره وری ســازمان 

ــرد: ــرار می گی ــه ق ــطح موردتوج ــی در  دو س ــت. کارای اس
ــه ویژگی هــای  ــا عطــف توجــه ب ســطح 1( ابعــاد محتوایــی و کیفــی ســازمان ب
ماهــوی ســازما ن های فرهنگــی اســت کــه اغلــب ماهیــت هنجــاری و ارزشــی دارنــد. 
ــازمانی  ــی س ــاد محتوای ــف ابع ــایی و توصی ــوی شناس ــه به س ــطح، توج ــن س در ای
اســت؛ به طــور دقیق تــر، بــه محتــوا و کیفیــت تدویــن و طراحــی برنامه هــا و 
سیاســت های خــاص هــر ســازمانی، صرف نظــر از اجــرا، توجــه می شــود. از ایــن رو، 

ــد: ــرار گیرن ــه ق ــد موردتوج ــر می توانن ــاخص های زی ش
کیفیــت تدویــن سیاســت ها و اهــداف ســازمان بــرای تحقــق اهــداف . 1

نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی )هدف محــوری(. میــزان و محتــوای 

1. Efficiency
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ــد؛ هدف گــذاری  ــرار می گیرن ــورد بررســی ق اســناد باالدســتی در اینجــا م
ــا  ــه اهــداف، تدویــن سیاســت ها و راهبردهــا متناســب ب و اولویت دهــی ب

اهــداف مدنظــر هســتند.
تدویـن سیـــــاست ها و راهبردهـا بـر اسـاس شـرایط و اقتضائـات محیطی . 2

)محیط شناسـی( برخـورداری از ارزیابی هـای محیطـی و تناسـب برنامه هـا 
بـا شـرایط محیطی.

ــرای . 3 ــالش مشــخص ب ــا و ت ــن و طراحــی برنامه ه مســئله محوری در تدوی
رفــع مســائل.

دارا بـودن رویکـرد آینده نگرانه و چشـم انداز روشـن از افق هـا و آینده )های( . 4
پیش  رو.

تدوین قوانین و مقررات و توان تنظیم گری و نیز ارزیابی های مستمر پیش . 5
از اجرای قوانین و مقررات.

کیفیت برنامه های فرهنگی، به روز بودن، جذابیت و تنوع.. 6
مخاطب محــوری، مخاطب ســنجی، توجــه دائمــی بــه رضایــت مشــتریان و . 7

مخاطبــان و تنــوع فرهنگــی کشــور، ارتبــاط مســتمر بــا مصرف کننــدگان و 
افکارســنجی مــداوم از خدمات گیرنــدگان.

استفاده از فناوری های نرم، تجهیزات و نوآوری های ارتباطی و اطالعاتی.. 8
حمایت از ایده های خالقانه و نوآورانه )استارت آپ ها و...(.. 9

ســطح 2( قابلیت هــای اجرایــی، اداری و بوروکراتیــک ایــن ُبعــد نیــز ناظــر بــه 
مســائل درونــی و یــا داخلــی ســازمان اســت؛ و میــزان کارایــی ســازمان های فرهنگــی 
ــگاه اول، شــاید، ایــن ابعــاد ارتباطــی  ــد در ن را مــورد بررســی قــرار می دهــد. هرچن
ــد در نظــر داشــت کــه چــون ایــن  ــا نقشــۀ مهندســی فرهنگــی نداشــته باشــند، بای ب
شــاخص ها تأثیــر بســزایی در تحقــق اثربخشــی و عملکــرد نهایــی ســازمان دارنــد، 
بایــد مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیرنــد. مؤلفه هــای ایــن شــاخص عبارت انــد از:

ثبات در مدیریت و عدم تغییرات سیاسی- اداری؛. 1
اســتقالل از مراکــز قــدرت سیاســی و غیرجناحــی بــودن ســازمان، مدیــران . 2
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و برنامه هــا؛
ــت . 3 ــت منســجم و یکپارچــه، مدیری هماهنگی هــای درون ســازمانی، مدیری

تعارضــات درون ســازمانی؛
ــی در . 4 درجــۀ پاســخ گویی، مشــارکت طلبی و ســایر شــاخص های حکمران

ســطح ســازمانی؛
شــاخص های اقتصــاد فرهنــگ )نداشــتن اتــکای کامــل بــه منابــع دولتــی، . 5

مدیریــت بهینــه شــبکۀ توزیــع و عرضــۀ محصــوالت، رونق بخشــی بــه 
اقتصــاد فرهنــگ(؛

منابع انسانی کّمی و کیفی: ظرفیت های انسانی سازمان، شایسته ساالری، . 6
شایسته گزینی، چابکی  سازمانی، استقرار سازوکارهای جانشین پروری و...؛ 

ــی در اقصــی نقــاط کشــور،  . 7 ــوازن فعالیت هــا به لحــاظ جغرافیای ــع مت توزی
ــه اســتان ها؛ ــارات ب ــی و تفویــض اختی تمرکززدای

مدیریت استعدادهای فرهنگی هنری در جامعۀ مخاطبان، مصرف کنندگان . 8
و خدمات گیرندگان؛

شــفافیت، ســالمت اداری، مبــارزه بــا فســاد و گــردش آزاد اطالعــات بــرای . 9
اعضــا و مخاطبــان؛ و

استقرار نظام ارزیابی و وجود سازوکارهای بازخوردگیری.. 10

وضعیت کارآمدی یا اثربخشی )بُعد بیرونی سازمان(

ــد 11 از اصــول نقشــۀ مهندســی فرهنگــی )اصــل کارآمــدی(، نظــام  ــر اســاس بن ب
فرهنگــی کشــور بایــد توانمنــدی عینیــت بخشــیدن بــه اهــداف مطلــوب فرهنگــی را 
داشــته باشــد؛ از ایــن رو، در ایــن ســطح بــه خروجی هــای اساســی و اصلــی ســازمان 
و پیامدهــای اجــرای برنامه هــا و اقدامــات و فعالیت هــای ســازمان توجــه می شــود. 
بنابرایــن افــزون بــر خروجی1 هــای جدانشــدنی ســازمان، یعنــی محصــوالت و 
تولیــدات یــا خدمــات ســازمان کــه مأموریــت اصلــی و صریــح و آشــکار آن هســتند، 

1. Output
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بایــد بــه پیامدهــا1 و تأثیــرات2 هــم توجــه کــرد. پیامدهــا و تأثیــرات را می تــوان همــان 
ــدگان نقشــۀ مهندســی فرهنگــی از  ــی دانســت کــه تدوین کنن اهــداف کالن و بنیادین
ســازمان انتظــار دارنــد. تأثیــرات و پیامدهــا را می تــوان بــر اســاس عمــق )دامنــه( یــا 

زمــان اثرگــذاری فعالیت هــای ســازمان تعریــف کــرد.

شکل شمارۀ 2: عمق اثرگذاری اقدامات و فعالیت های فرهنگی سازمان ها

تأثیــرات نهایــی همــان مأموریت هــای ذاتــی و اهــداف پیش بینی شــده ای هســتند 
کــه انتظــار مــی رود ســازمان توانســته باشــد در عرصــۀ فرهنگــی )روحــی، معنــوی، 
ــدگان  ــتریان و مصرف کنن ــان، مش ــک مخاطب ــا( در تک ت ــا و باوره ــی، ارزش ه ذهن
خدمــات و محصــوالت خــود ایجــاد کــرده باشــد )تغییــر رفتــار(. بــه تعبیــر دیگــر، 
در مقــام رصــد بایــد دیــد ســازمان در میــدان عمــل چقــدر توانســته اســت کارآمــدی 
ــام  ــوی نظ ــده از س ــای تعریف ش ــازی مأموریت ه ــرای پیاده س ــود را ب ــت خ و قابلی
سیاســی نشــان دهــد و اجــرا کنــد؛ ســازمان بــه چــه میــزان توانســته اســت قــدرت نــرم 
ملــی را ارتقــا و افزایــش بخشــد و مســئله یــا مســئله های موجــود در حــوزۀ تخصصی 
و کارویــژۀ خــود را حــل یــا مدیریــت کنــد. از ایــن رو، بــرای رصــد کارآمــدی نبایــد 
فقــط بــه حجــم برنامه هــا، تولیــدات و فعالیت هــا اکتفــا کــرد و از آن هــا فراتــر رفــت. 
بــا توجــه بــه تنــوع و کثــرت ســازمان های فرهنگــی، امــکان ارائــه شــاخص  های ثابــت 
ــی  ــا به طورکل ــدارد؛ ام ــه یــک شــکل وجــود ن ــرای همــۀ ســازمان ها ب و مشــخص ب
شــاخص های رصــد کارآمــدی و اثربخشــی بــرای هــر ســازمان از طریــق: 1( 
1. Outcome
2. Impacts
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ــا  ــا شــاخص های اســتاندارد ی نسبت ســنجی عملکردهــا )فعالیت هــا و برنامه هــا( ب
ــا  ــد(، 2( مقایســه ب شــاخص های صالــح )کــه در نقشــۀ مهندســی فرهنگــی آمده ان
موقعیت هــای مشــابه بــا خــود یــا دیگــری و 3( نگرش ســنجی از ذی نفعــان اصلــی، 
نخبــگان یــا مــردم قابــل اندازه گیــری اســت )دشــتی و عیوضــی، 1399: 355(. امــا 
و درهرحــال، بایــد روی »توفیق هــای نهایــی« ســازمان فــارغ از روش هــا و ابزارهــا 
و برنامه هــای اجرایی شــده تمرکــز داشــت. بــا اتخــاذ رویکــردی انتقــادی، کارآمــدی 
ــه حکومــت،  ــزام ســازمان ب ــد و الت ــداری و تعه ــگاه صــرف تکلیف م ــا ن ــد ب را نبای
بلکــه بایــد بــه میــزان تأثیرگــذاری عملــی و عینــی آن روی رونــد امــور فرهنگــی و حــل 

مشــکالت، معضــالت و چالش هــای حــوزۀ فرهنــگ ســنجید. 
ــه  ــی ب ــازمان های فرهنگ ــی( س ــرد )اثربخش ــد عملک ــاخص های رص ــی ش برخ

شــرح زیــر هســتند:
میــزان، تعــداد، حجــم و کمیــت فعالیت هــا، برنامه هــا و اقدامــات مطابــق 	 

بــا اهــداف ســازمان و اهــداف نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور مانند 
افزایــش ســرانۀ دسترســی و دسترســی عادالنــه )بــرای مثــال، تعــداد مراســم 

برگزارشــده یــا جوایــز اهداشــده(.
میــزان تحقــق و پیاده ســازی اهــداف مطرح شــده در ســند، کــه در مأموریــت 	 

ســازمان قــرار گیرنــد )تغییــر رفتــار( مثــاًل تحکیــم خانــوادۀ ایرانــی، کاهــش 
ســن ازدواج جوانــان )نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور، راهبــرد 5 
از راهبــرد کالن 4، ص 51( و یــا ارتقــای ســواد رســانه ای )همــان، اقــدام 

شــمارۀ 10 ملــی از راهبــرد کالن 10: 78(.
چنــد مالحظــۀ مهــم در رصــد عملکردهــای نهایــی یــا همــان توفیق هــای نهایــی 
ســازمان عبارت انــد از: 1( ارائــه برآوردهــای صرفــًا کّمــی وافــی بــه مقصــود 
نیســت؛ 2( تحقــق و دســتیابی بــه هــدف منــوط بــه همــکاری و همراهــی 
چندیــن ســازمان و نهــاد فرهنگــی اســت و از ایــن رو، رصــد بایــد به صــورت 
ــط و  ــی عملکــرد مجموعــه ســازمان های مرتب شــبکه ای انجــام شــود، یعن
بازیگــران مشــارکت کننده در تحقــق هــر کــدام از اهــداف بایــد بررســی و 
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توصیــف شــوند )رصــد شــبکۀ بازیگــران مرتبــط بــا هــدف(؛ و 3( بــرای 
رصــد و توصیــف کامــل بایــد نظــرات همــۀ ذی نفعــان را اخــذ کــرد.

حل مسئله)های( فرهنگی مشخص پیش  روی سازمان، مخاطبان و کشور.	 
میزان پیش بینی و مدیریت بحران های فرهنگی پیش از وقوع.	 

رصد وضعیت هماهنگی در سازمان)های( فرهنگی

تنــوع و فراوانــی ســازمان های فرهنگــی اهمیــت توجــه بــه شــاخص هماهنگــی را در 
رصــد وضعیــت ایــن ســازمان ها نمایــان می ســازد. تأکیــد بــر شــاخص هماهنگــی 
ــور از آن  ــود و منظ ــرح می ش ــبکه ای مط ــی و ش ــرد فراحکمروای ــه رویک ــه ب ــا توج ب
درجــۀ دقــت در تقســیم کار و توزیــع مســئولیت ها از یک ســو و میــزان همراهــی )یــا 
همراه ســازی( هماهنگــی هــر ســازمان بــا ســایر سازمان هاســت. جــدا از هماهنگــی 
و انســجام درونــی در هــر ســازمان، هماهنگــی دارای دو ُبعــد هماهنگــی درونــی1 و 
هماهنگــی بیرونــی2 اســت. اصــل هماهنگــی و انســجام از اصــول نقشــۀ مهندســی 
ــازگاری و  ــترک، س ــری مش ــم، جهت گی ــزوم نظ ــه ل ــه ب ــد 8( ک ــت )بن ــی اس فرهنگ

ــد دارد. ــی تأکی ــی و برون ــی درون هم افزای
هماهنگــی درونــی: درجــۀ انطبــاق، ســازگاری،  ارتبــاط، همراهــی ســازمان 
فرهنگــی بــا ســایر ســازمان های فرهنگــی مرتبــط بــا موضــوع،  هــدف، مســئله، 
راهبــرد یــا اقــدام مطــرح در نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور اســت. در اینجــا قــدرت 
شبکه ســازی، تقســیم کار ماتریســی و رفــع تعارض هــا، تداخل هــا و اختالف هــا 

ــت. ــرح اس ــی مط ــازمان های فرهنگ ــان س می
هماهنگی بیرونی: درجۀ هماهنگی سازمان با سایر نهادهای نظام در حوزه های 
حوزه های  در  مدنی  نهادهای  خدماتی،  صنعتی،  سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

غیرفرهنگی و رفع تداخل ها و تعارض های احتمالی با آن ها.

1. External Fit
2. Internal Fit
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ــن پژوهــش  ــود داده هــای منســجم، در ای ــی و نب ــه محدودیت هــای زمان ــا توجــه ب ب
ــخص  ــای مش ــر از واحده ــور صرف نظ ــی کش ــازمان های فرهنگ ــی س ــت کل وضعی
ســازمانی و به صــورت جامــع در مقطــع زمانــی پایانــی ســال 1399 و بــا عنایــت بــه 
یافته هــا و داده هــای پراکنــده و فراتحلیــل پژوهش هــای موجــود، تجربیــات زیســتۀ 
ــت در برخــی نهادهــای فرهنگــی( و گفت وگــو  ــق حضــور و فعالی محقــق )از طری
ــن  ــه می شــود. همچنی ــران برخــی دســتگاه ارائ ــان و مدی ــا صاحب نظــران، محقق ب
تــالش می شــود بــا نگاهــی منصفانــه، ارزیابــی در چارچــوب مــدل پیش گفتــه 
ــل بیشــتر از گزارش هــای متعــدد  ــن تحلی ــد اســت کــه ای ــه تأکی ــان شــود. الزم ب بی
ــت کالن  ــل وضعی ــۀ شــورای انقــالب فرهنگــی به خصــوص گــزارش تحلی دبیرخان
ــور و  ــاجد کش ــورای عالی مس ــارۀ ش ــور درب ــای غالمی پ ــور، تحلیل ه ــگ کش فرهن
ســتاد احیــای امربه معــروف و نهی ازمنکــر و نیــز مطالعــۀ طالــب زاده دربــارۀ بررســی 
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بودجــۀ نهادهــای فرهنگــی در ســال 1399، گزارش هــای موجــود دربــارۀ محتــوای 
فیلم هــای ســینمایی و تئاترهــای بــه نمایــش درآمــده در جشــنواره های فجــر طــی دو 
ســال اخیــر، گزارش هــای وضعیــت فضــای مجــازی، عملکــرد مجموعــۀ نهادهــا و 
ــت  ــل وضعی ــال های 98-1392، تحلی ــی س ــت ط ــی در دول ــازمان های فرهنگ س
ســازمان های دینــی و تبلیغــی و رســانه ای، بررســی های نائینــی دربــارۀ مدیریــت 
فرهنگــی سیاســت گذاران و مجریــان و برخــی مقاله هــای منتشرشــدۀ معتبــر در 

ــرده اســت. ــره  ب فصلنامه هــا به

وضعیت درونی سازمان ها )بهره وری(
توصیف ابعاد محتوایی )کیفی( سازمان ها

ــای  ــب تجربه ه ــه و کس ــه ده ــت دو- س ــس از گذش ــت پ ــوان گف ــاره می ت در این ب
طی شــده، به تدریــج بیشــتر ســازمان ها و نهادهــا به ســمت تدویــن سیاســت های 
باالدســتی حرکــت کرده انــد. بخــش مهــم ایــن سیاســت ها در نقشــۀ مهندســی 
ــۀ ســال 1393 شــورای عالی انقــالب فرهنگــی منعکــس  فرهنگــی کشــور، )مصوب
شــده اســت. همچنیــن بعضــی از آن هــا ماننــد سیاســت های کلــی خانــواده و 
هویــت نیــز در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب و ابــالغ شــده اند. 
برخــی مجامــع تخصصــی ماننــد شــورای عالی فضــای مجــازی نیــز مبانــی و 
ــم  ــناد مه ــر اس ــد. از دیگ ــن کرده ان ــی را تدوی ــوزۀ تخصص ــای کالن در ح رویکرده
ــه تصویــب  ــرورش اســت کــه در ســال 1391 ب باالدســتی، ســند تحــول آموزش وپ
شــورای عالی انقــالب فرهنگــی رســیده اســت و هم اکنــون حــدود 9 ســال از 
اجــرای آن می گــذرد. درواقــع، بــا تأســیس و راه انــدازی انــواع مجامــع و شــوراهای 
باالدســتی و عالــی در حوزه هایــی مثــل کــودک، اســباب بازی، خانــواده، ســینما 
در حوزه هــای  و هدف گــذاری  تعــداد 31 ســاختار( سیاســت گذاری  )بــه  و... 
مختلــف فرهنگــی، هنــری، رســانه ای و شــکل گرفتــه اســت و نهادهــا و ســازمان های 
مرتبــط ایجــاد شــده اند. امــا مســئلۀ اصلــی در ایــن زمینــه آن اســت کــه چرخــۀ کامــل 
سیاســت گذاری و هدف گــذاری در همــۀ ایــن اســناد باالدســتی طــی نشــده اســت؛ 
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اهــداف، سیاســت ها، راهبردهــا و کنش هــا از همدیگــر تفکیــک نشــده اند؛ و نوعــی 
ــن امــری  ــه شــاید ای ــه چشــم می خــورد. البت به هم ریختگــی در متن هــای سیاســتی ب
طبیعــی اســت؛ چراکــه در اســناد جدیــد مثــل ســند بنیادیــن تحــول آموزش وپــرورش 
ایــن تفکیک هــا و تمایــزات رعایــت شــده اند. در خصــوص محیط شناســی و توجــه 
ســازمان ها بــه تحــوالت محیطــی نیــز بایــد گفــت کــه شــوربختانه کمتــر ســازمانی بــه 
تحــوالت محیطــی در ســطوح محیــط وظیفــه ای )کارکنــان و ذی نفعــان ســازمان(، 
محیــط نزدیــک در ســطح ملــی و محیــط کالن توجــه داشــته اســت. بنابرایــن دربــارۀ 
تناســب و انطبــاق اهــداف و برنامه هــا بــا شــرایط محیطــی ابهــام زیــادی وجــود دارد.

 مشــکل دیگــر در ســطح سیاســت گذاری کالن نبــود یــا دســت کم ضعــف 
شــدید در مسئله شناســی، مســئله یابی و تــالش بــرای فهــم و حــل مســئله های 
مشــخص و پیــش  روی ســازمان ها بــوده اســت. بــا مــرور و تحلیل محتــوای اســناد 
ــت کــه ســازمان ها درک روشــنی از مســائل  ــوان دریاف و برنامه هــای باالدســتی می ت
و معضــالت موجــود و ابعــاد و الیه هــای آن ندارنــد؛ یــا معمــواًل بــا مســائل به طــور 
کلیشــه  ای، اجمالــی و کلــی مواجــه می شــوند و تــالش کمتــری بــرای توصیــف 
دقیــق مســئله های مهــم صــورت می گیــرد. اساســًا ســازمان ها دغدغــۀ حــل مســئله 
ــال،  ــرای مث ــد؛ ب ــر اتفاق هــای مهمــی رخ  داده ان ــد در ســال های اخی ــد؛ هرچن ندارن
وزیــر )پیشــین( فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در زمــان شــروع تصــدی مســئولیت خــود 
14 مســئلۀ مهــم را شناســایی کــرده و بــرای هــر کــدام برنامه هــای کالنــی را در نظــر 
ــه  ــای آینده پژوهان ــتفاده از رویکرده ــری و اس ــوص آینده نگ ــت. در خص ــه اس گرفت
نیــز بایــد گفــت به دلیــل گرفتاری هــای روزانــه و درگیری هــای روزمــره، محدودیــت 
ــه  ــه ای آینده پژوهــی، این گون ــا روش هــای حرف ــع و عــدم آشــنایی ســازمان ها ب مناب
مطالعــات کمتــر انجــام می شــوند یــا اصــاًل انجــام نمی شــوند؛ و اصــواًل ســازمان ها 
وقــت و حوصلــۀ چنیــن تأمالتــی را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل، سیاســت ها و تدابیــر 
کالن ســازمان ها در تقابــل بــا روندهــا و دینامیزم هــای اجتماعــی قــرار می گیرنــد و 
عمــل می کننــد؛ و یــا اهدافــی را انتخــاب می کننــد کــه نســبتی بــا شــرایط جــاری و 
آینــده ندارنــد. از نظــر تــوان تدویــن قوانیــن و مقــررات و تنظیم گــری نیــز ســازمان 
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معمــواًل دچــار ضعــف اســت و شــرایط مناســب بــرای اصــالح و به روزرســانی 
ــی  ــًا تالش ــن اساس ــدارد. همچنی ــان را ن ــان ذی نفع ــری می ــز تنظیم گ ــررات و نی مق
ــس  ــواًل پ ــن رو معم ــری انجــام نمی شــود و از ای ــای پیش تصمیم گی ــرای ارزیابی ه ب

از مدتــی کوتــاه، دربــارۀ اجــرای مقــررات تجدیدنظــر صــورت می گیــرد.
درواقــع، یکــی از نقــاط ضعــف جــدی دســتگاه های حاکمیتــی و دولتــی ضعــف 
در تنظیم گــری به خصــوص بــا رویکــرد مشــارکتی، تعاملــی و بــا مشــارکت دهی 

ذی نفعــان اســت.
ارائــه توصیفــی دربــارۀ کیفیــت و محتــوای برنامه هــای اجراشــده به ســبب تنــوع 
برنامه هــا و تعــدد نهادهــا دشــوار اســت. درواقــع در ایــن خصــوص بــا صدهــا 
ــه رو هســتیم کــه  ــری و رســانه ای روب برنامــه ، پــروژه، طــرح و رویــداد فرهنگــی، هن
ــک اردوی  ــل ی ــن برنامه هــا مث در طــول ســال در نهادهــا اجــرا می شــوند. گاهــی ای
ــری به صــورت مقطعــی و کوتاه مــدت اجــرا می شــوند؛ و  ــا جشــنوارۀ هن فرهنگــی ی
گاهــی نیــز به صــورت مســتمر تولیــد می شــوند )ماننــد یــک مجموعــۀ تلویزیونــی(؛ 
گاهــی نیــز برنامه هــای مقطعــی )کوتاه مــدت( در هــر ســال تکــرار می شــوند. 
نهادهــای فرهنگــی خــودی، در ایــن زمینــه، درگیــر رقابتــی بســیار دشــوار بــا جریانات 
و تولیــدات فرهنگــی، هنــری و رســانه ای دولت هــا و کشــورهای رقیــب هســتند 
ــد  ــت کنن ــی تثبی ــان ایران ــر مخاطب ــزان تأثیرگــذاری و نفــوذ خــود را ب ــد می ــا بتوانن ت
ــای  ــده برنامه ه ــت اواًل عم ــوان گف ــی می ت ــگاه اجمال ــک ن ــد. در ی ــش دهن ــا افزای ی
اجراشــده و در حــال اجــرا ارتبــاط جــدی بــا اســناد باالدســتی و سیاســت های کالن 
طراحی شــده ندارنــد و بــر اســاس ســلیقه و نظــر مجریــان، منابــع مالــی و انســانی در 
ــکار عمــل  ــن و اجــرا می شــوند. ابت ــواع و اقســام محدودیت هــا تدوی دســترس و ان
ــدود  ــیار مح ــنتی بس ــای س ــوص در نهاده ــا به خص ــرای برنامه ه ــت در اج و خالقی
اســت و تغییــرات اعمال شــده اغلــب ســطحی و صــوری هســتند؛ بــرای مثــال، 
ــاوری  ــد فن ــای جدی ــتفاده از ابزاره ــا اس ــط ب ــی و فق ــح و علن ــیار صری ــا بس پیام ه
ــر ابزارهــای فرهنگــی را صرفــًا  اطالعــات ارائــه می شــوند و عمــدۀ دســتگاه ها تغیی
ــد و  ــی می کنن ــا تلق ــت خــود پیام ه ــوم و ماهی ــه اصــالح و به روزرســانی مفه به مثاب
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ــد. ــم می دانن ــادل ه ــن دو را مع ای
در حــوزۀ مخاطب محــوری و توجــه بــه رضایــت مشــتریان و گیرنــدگان خدمات، 
تحــوالت مهمــی طــی ســال های اخیــر رخ  داده انــد. بــا راه انــدازی انــواع مؤسســات 
ــا  نظرســنجی در کشــور، ســازمان های مختلــف طرح هــای پژوهشــی مختلفــی را ب
موضــوع رضایت ســنجی از مشــتریان و نیازســنجی ســفارش داده و اجــرا کرده انــد؛ 
بــرای مثــال، صداوســیمای جمهــوری اســالمی همــواره و پیوســته نگرش هــای عموم 
ــارۀ برنامه هــای خــود را مــورد ســنجش و تحلیــل قــرار می دهــد. وزارت  مــردم درب
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان تبلیغــات اســالمی و وزارت ورزش و جوانــان 
نیــز بــا راه انــدازی مراکــز نظرســنجی و پیمایشــی همــواره رضایتمنــدی عمومــی از 
ــن  ــزان تأثیرگــذاری ای ــا از می ــد؛ ام ــرار می دهن ــورد بررســی ق برنامه هــای خــود را م

مطالعــات در اصــالح و ارتقــای برنامه هــا  اطــالع روشــنی در دســت نیســت.
در زمینـۀ اسـتفاده از فناوری هـای نویـن و تجهیـزات نوآورانـه نیـز اتفـاق مهمـی 
پدیـد آمـده اسـت و دسـتگاه های حاکمیتـی، دولتـی، عمومـی و خصوصـی به دلیـل 
تغییـر ذائقـۀ مخاطبـان، لـزوم تأثیرگذاری و در دسـترس قرار گرفتن زیرسـاخت های 
وزارت  مثـال،  بـرای  ایـن سمت وسـو حرکـت کرده انـد؛  بـه  ارتباطـی  و  اطالعاتـی 
سـال 1399  در  را  شـاد  ملـی  شـبکۀ  شـرایط کرونـا  تحت تأثیـر  آموزش وپـرورش 
راه انـدازی کـرد کـه به نوبۀخود یک تحول مهـم فناورانه در عرصۀ آموزشـی-فرهنگی 
تلقـی می شـود. در زمینـۀ تولیدات هنـری مثل پویانمایی نیز به اجبار روند اسـتفاده از 
فناوری هـای جدیـد ارتباطـی و اطالعاتی بسـیار شـدت گرفته اسـت. دربـارۀ حمایت 
از ایده هـای خالقانـه و نوآورانه نیز متأسـفانه اطالعات روشـنی در دسـترس نیسـت.

وضعیت قابلیت های اجرایی و اداری در سازمان های فرهنگی ایران

ایــن ســطح از رصــد بــه بررســی و توصیف محیط جدانشــدنی و درونی ســازمان های 
ــد  ــردازد؛ درحالی کــه در ُبع ــا ســازمانی می پ ــک ی ــد بوروکراتی ــران از ُبع فرهنگــی ای
نخســت، اغلــب ســازمان ها از منظــر تــوان سیاســت گذاری و برنامه ریــزی موردتوجه 
قــرار گرفتنــد. درواقــع، شــاید بتــوان گفــت ایــن بخــش از رصــد یــک هســتۀ اصلــی 
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ــه  ــت موجــود ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی کشــور ب ــدی ســنجش وضعی و کلی
ــد  ــی آن هــا را بای ــروی انســانی و مدیریت ــی، نی ــاد مدیریت ــد؛ چراکــه ابع شــمار می آی
مــورد واکاوی قــرار دهــد. در این بــاره نیــز بایــد دوبــاره بــه محدودیت هــای داده ای 
و نیــز گســتردگی و فراوانــی ســازمان ها اشــاره کــرد؛ ضمــن آنکــه ابعــاد اداری بــرای 
چهــار دســته ســازمان های حاکمیتــی، دولتــی، عمومــی و خصوصــی )و مردم نهــاد( 
بایــد متفــاوت تحلیــل شــوند؛ هرچنــد تــالش می شــود بــر وجــوه یکســان و مشــابه 
ــادآور می شــود در »چشــم انداز فرهنگــی« ذکرشــده در نقشــۀ  آن هــا تمرکــز شــود. ی
مهندســی فرهنگــی کشــور، فرهنــگ جامعــۀ ایــران در افــق 1404 بایــد بــه یــک نظــام 
فراگیــر، کارآمــد و منســجم فرهنگــی هدایتگــر تمامــی شــئون و نظام هــای اجتماعــی، 
ــن  ــد 5 چشــم انداز فرهنگــی(؛ کــه ای ــد )بن ــه دســت یاب سیاســی و اقتصــادی جامع
مهــم از طریــق تحــول در اهــداف، ســاختارها، وظایــف و مأموریت هــای نهادهــای 
مردمــی، عمومــی و دولتــی بــا رویکــرد انســجام، هم افزایــی، ارتقــای کارآمــدی 
ــد 1-5  ــی )بن ــل دین ــای اصی ــد از نهاده ــی و بهره من ــارکت مردم ــت مش و محوری
چشــم انداز فرهنگــی( انجــام می شــود. بــه همین ســان، اســتقرار یــک نظــام راهبــری 
و مدیریــت فرهنگــی کشــور بــا رویکــرد فرهنگــی و تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد 
ــد 9 از اولویت هــای  ــوده اســت )بن ــگ جــزء اولویت هــای فرهنگــی ب بخــش فرهن
فرهنگــی نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور(. توجــه بــه موضــوع مدیریــت نظام هــای 
فرهنگــی کشــور، در راهبردهــای کالن فرهنگــی )بنــد 12( و نیــز راهبردهــای کالن 

6، 12 و 13 مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
تغییــرات مدیریتــی اصــل هدایــت و رهبــری از اصــول مهــم نقشــه تلقــی 
می شــوند )اصــل 4(. مدیریــت دســتگاه ها،  ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی در 
ــگاه حســاس  ــت و جای ــون از موقعی ــالب اســالمی تاکن ــروزی انق ــران از دورۀ پی ای
برخــوردار و موردتوجــه بــوده؛ و ایــن بــه دلیــل ماهیــت فرهنگــی انقــالب اســالمی 
و شــعارها و مدعیــات آن بــوده اســت. درواقــع، مدیــران فرهنگــی، به خصــوص در 
بخــش دولــت، در معــرض توجــه پیگیــری و مراقبــت مســتمر مقامــات ارشــد نظــام، 
مراجــع روحانــی به ویــژه مراجــع عظــام تقلیــد، هنرمنــدان، اهالــی رســانه و نیروهــای 
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سیاســی قــرار دارنــد و بــا حساســیت فــراوان، تصمیم هــا و تدابیــر و رفتارهــای آن هــا 
ــاز و انتقــادی، به ســهولت و آســانی  پیگیــری و رصــد می شــوند و به دلیــل فضــای ب
در معــرض نقــد و ارزیابــی قــرار می گیرنــد. درواقــع، مدیــران دســتگاه های فرهنگــی 
کشــور، به خصــوص در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ســازمان صداوســیما، 
دســت کم از دو ناحیــه به شــدت تحــت مراقبــت  یــا حتــی تحت فشــار قــرار دارنــد؛ 
از ســویی به دلیــل اقتضائــات ذاتــی و ماهــوی سازمان هایشــان و مأموریت هــای 
اصلی شــان، بایــد پاســخ گوی طیــف وســیع و متنــوع مخاطبــان، مشــتریان و 
ــر مخاطــب را به ســمت نهادهــای خــودی جلــب  ــدگان باشــند و حداکث مصرف کنن
و جــذب کننــد تــا بتواننــد در میــدان رقابــت نفس گیــر بــا رســانه ها و محصــوالت 
فرهنگــی خارجــی موفــق باشــند و تهدیــدات نــرم رقبــا و دشــمنان را دفــع کننــد. از 
ایــن رو، آن هــا مجبــور هســتند بــه زمیــن واقعیــت و صحنــۀ عمــل و نیازهــا، تقاضاهــا 
و درخواســت های مصرف کننــدگان،  تماشــاچیان و گیرنــدگان خدمــات خــود توجــه 
کننــد؛ و حداکثــر بهــره وری از نظــر آنــان جلــب مخاطــب و بــه حداکثررســانی 
ــا متنوع ســازی محصــوالت و به روزرســانی  ــر در مخاطــب اســت کــه ب نفــوذ و تأثی
ــر اســت؛ از ســویی  ــع فرهنگــی و...( امکان پذی ــار، صنای ــا، آث ــدات )نمایش ه تولی
دیگــر، آن هــا بــا محدودیت هــای شــدید فنــی، مالــی، ایــده ای و نیــروی انســانی هــم 
مواجــه هســتند. برخــالف رقبــای خارجــی )و گاهــی رقبــای خــارج از حــوزۀ رســمی 
و تشــکیالت دولتــی(، آن هــا بــا محدودیــت  شــدید منابــع مالــی روبــه رو و معمــواًل 
وارث یــک دســتگاه عریــض و طــول و گســترده اند کــه فقــط پرداخــت حقــوق ماهانۀ 
ــرای  ــی ب ــی جــان کاه اســت و زمان ــور جــاری ســازمان مصیبت ــق ام آن هــا و رتق وفت
ایده پــردازی و توســعۀ کیفــی باقــی نمی گــذارد؛ چــون منابــع موجــود )به خصــوص 
ــوند و  ــه می ش ــوق هزین ــاری و حق ــای ج ــرای پرداخت ه ــره ب ــی( یکس ــع دولت مناب
ــد و ســازمان معمــواًل دارای بدهی هــای ســنگین  ــی گاهــی کفــاف آن را نمی دهن حت

تلنبارشــده بــه پیمانــکاران، تولیدکننــدگان و بخــش خصوصــی مرتبــط اســت. 
ــر  ــع چابکــی ســازمانی و تغیی از ســوی دیگــر، ســازمان گســترده و پرحجــم مان
ــای  ــا نیازه ــب ب ــازار و متناس ــرایط ب ــق ش ــتراتژی ها مطاب ــا و اس ــتمر راهبرده مس
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پیوســته در حــال تغییــر مخاطبــان می شــود. در کنــار این هــا، مدیــران ارشــد 
دســتگاه های فرهنگــی خــود را مکلــف و متعهــد بــه پاســخ گویی بــه مقامــات ارشــد 
ــع  ــان، مجم ــورای نگهب ــی )ش ــای حاکمیت ــز نهاده ــوا( و نی ــران ق ــد س ــام )مانن نظ
تشــخیص مصلحــت، نیروهــای مســلح( و درنهایــت و مهم تــر از همــه، نهادهــای 
روحانــی به خصــوص مراجــع تقلیــد، اســتادان و مدرســان حوزه هــای علمیــه در قــم 
و مشــهد، ائمــۀ جمعــۀ اســتان ها و شهرســتان های سراســر کشــور می داننــد؛ و ایــن 
ــا و  ــراف( در فعالیت ه ــا انح ــکال )ی ــن اش ــاهدۀ کوچک تری ــض مش ــا به مح نیروه
برنامه هــا )مثــل یــک کنســرت موســیقی یــا برنامــۀ تلویزیونــی گفت وگومحــور( بــا 
در دســترس ترین ابــزار ارتباطــی ممکــن )تلفن هــا و...( بــا باالتریــن مقــام دســتگاه 
ــا  ــد و ی ــا و ایرادهــای خــود را مطــرح می کنن ــد و انتقاده فرهنگــی تمــاس می گیرن
در ســخنرانی قبــل از شــروع درس یــا خطبه هــای نمــاز جمعــه و ســخنرانی های 
مذهبــی مالحظــات خــود را بیــان می کننــد. ضمــن آنکــه بنــا بــر تجربــۀ چنــد ســال 
ــا درک حساســیت های مقامــات  ــز ب گذشــته، برخــی نیروهــای سیاســی افراطــی نی
روحانــی عالی رتبــه )بــا ارائــه چنــد تصویــر یــا صــدای دست چین شــده یــا منتخــب 
خــود( آن هــا را بــه اظهارنظرهــای انتقــادی وادار می کننــد. بگذریــم از اینکــه برخــی 
ــری  ــی و هن ــائل فرهنگ ــوزۀ مس ــز در ح ــمی نی ــمی و نیمه رس ــی رس ــای امنیت نهاده
و رســانه ای حساســیت فراوانــی دارنــد و بــا درک شــرایط جنــگ نــرم حریفــان، 
مراقبت هــای خــود را دربــارۀ ســازمان های فرهنگــی خــودی )کــه در دســترس 
هســتند( تشــدید کرده انــد. حــال تصــور کنیــد مدیــران ارشــد دســتگاه در کنــار همــۀ 
ــی  ــی و خبرگ ــرات کارشناس ــه نظ ــد ب ــا بای ــا و محدودیت ه ــارها و تنگناه ــن فش ای
)هنرمنــدان، برنامه ســازان و...( هــم توجــه کننــد و مالحظــات حرفــه ای و تخصصــی 
و فنــی آن هــا را پاســخ دهنــد و نیازهــا و ملزومــات آن هــا را تأمیــن کننــد؛ ضمــن آنکــه 
ــروی انســانی،  ــل محدودیت هــای نی ــم ســازمان های فرهنگــی کشــور، به دلی می دانی
ــد و از ایــن رو، دچــار  ــری طیــف وســیع نیروهــای خــالق را ندارن توانایــی به کارگی
ــری و  ــار فرهنگــی، هن ــد آث ــرای تولی ــردازی ب ــی در ایده پ ــای مهم ــا ضعف ه ــر ی فق
رســانه ای هســتند و دستشــان بــرای تنوع بخشــی بــه محصــوالت و خدمــات فرهنگی 
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فــراخ نیســت و اختیــار تــام ندارنــد. 
ــا  ــگران ب ــران و کنش ــدد بازیگ ــبب تع ــه به س ــده ک ــرایط پیچی ــن ش ــۀ ای مجموع
صحنــۀ واقعــی مرتبــط و در آن مؤثرنــد، موجــب شــکنندگی و بی ثباتــی مکــرر 
ــا  ــن بی ثباتی ه ــی می شــوند. ای ــی به خصــوص در بخــش دولت ســطوح کالن مدیریت
به معنــای اســتیضاح ها یــا اســتعفاهای مکــرر و عزل ونصب هــای فــراوان در عرصــۀ 
دســتگاه های فرهنگــی کشــور اســت؛ و ایــن در حالــی اســت کــه همیشــه در زمــان 
ــه  ــان ب ــری آن ــرای به کارگی ــر، می کوشــند اجمــاع نســبی را ب ــران باالت انتصــاب مدی
وجــود آورنــد و نوعــی توافــق صریــح یــا تلویحــی گــروداران را مالحظــه و یــا حتــی 
ایجــاد کننــد. البتــه تذکــر ایــن نکتــه هم ضــروری اســت، مدیرانی کــه به ایــن ترتیب و 
بــا رعایــت دیدگاه هــای همــۀ بازیگــران و جلــب رأی همــۀ آن هــا منصــوب می شــوند، 
ــت و  ــۀ عمــل و اجــرا از کفای ــو، در عرص ــر نیک ــل به ظاه ــن دلی درســت بــه همی
کارآمــدی الزم هــم برخــوردار نخواهنــد بــود؛ چــون ســابقۀ آن هــا حکایــت از توانایی 
آن هــا، صرفــًا، بــرای هماهنگــی بــا دیگــران )به خصــوص مقامــات و نیروهــای 
باالتــر( دارد و در زمــان تصــدی هــم تــالش اصلی شــان راضی ســازی و قانــع کــردن 
آن هاســت. تجربــۀ تغییــرات مســتمر مدیریتــی در وزارتخانه هــای فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، آموزش وپــرورش و ورزش و جوانــان و یــا حتــی ســازمان صداوســیما 
گویــای ایــن تغییــرات مــداوم اســت کــه نشــانه  یــا شــاخص اصلــی آن میانگین بســیار 
کوتــاه عمــر مدیریتــی مدیــران ارشــد دســتگاه یــا معاونــان آن هاســت. بدیهــی اســت 
در ایــن فضــای غبارآلــود، مدیرانــی بیشــتر می ماننــد کــه بتواننــد بــه حساســیت های 
مقامــات باالتــر پاســخ دهنــد )و نــه بــه نیازهــای مشــتریان و مخاطبــان( و ســریع تر 
و صریح تــر بــه نقدهــای آن هــا واکنــش مثبــت نشــان دهنــد. از ایــن رو، عقــب مانــدن 
ســازمان از رقبــا و جریان هــای فرهنگــی معــارض )حتــی گــروه مخالــف فرهنگــی و 
کشــورهای رقیــب( هــم چنــدان مهــم تلقــی نمی شــود؛ بلکــه مهــم تعامل بــا نیروهای 
باالدســتی )به خصــوص انــواع نهادهــای غیررســمی ( اســت کــه باعــث بقــای مدیــران 
می شــود. هرچنــد نگارنــده قصــد اغــراق در این بــاره را نــدارد، نمی تــوان منکــر ایــن 
واقعیت هــای گریزناپذیــر در عرصــۀ مدیریــت ســازمان های فرهنگــی کشــور بــود؛ و 
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ــدد شــده اســت.  ــای متع ــا و غافلگیری ه ــل به ســهم خود باعــث ناکامی ه ــن عام ای
ــت  ــز مدیری ــت. به ج ــد اس ــی مفی ــای مدیریت ــۀ بی ثباتی ه ــال در زمین ــد مث ــه چن ارائ
ــی در  ــیما و خاموش ــی در صداوس ــی الریجان ــمی و عل ــد هاش ــدت محم طوالنی م
ســازمان تبلیغــات اســالمی، تغییــرات مســتمر مدیریتــی در وزارت آموزش وپــرورش 
)به طــور متوســط هــر 2 ســال یــک وزیــر(، وزارت ورزش و جوانــان و وزارت 

میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری قابــل ذکــر اســت.
بــرای تحلیــل کلــی وضعیــت نیــروی انســانی ســازمان های فرهنگــی و تغییــرات 
آن در ســطح ملــی می تــوان بــه آمــار »نســبت دانش آمــوز بــه معلــم در اســتان ها« طــی 

دورۀ چهارســالۀ 1394 تــا 1397 اشــاره کــرد.

جدول 1- نسبت دانش آموز به معلم در سطح کل کشور

1394139513961397متغیر/ سال

22232526نسبت دانش آموز به معلم در سطح کل کشور

نیروی انسانی دستگاه ها

دربــارۀ وضعیــت ســاختار و ترکیــب نیــروی انســانی در نهادهــای فرهنگــی و 
دســتگاه های هنــری و رســانه ای در یــک بــرآورد کلــی می تــوان بــه افزایــش مســتمر و 
ســاالنۀ تعــداد کارمنــدان بخش هــای پشــتیبانی و اداری نســبت بــه کارمنــدان حرفه ای 
و متخصــص و هنرمنــدان اشــاره کــرد. یعنــی سال به ســال بــه تعــداد مشــاغل دفتــری، 
پشــتیبانی و خدماتــی اضافــه و از حجــم نیروهــای حرفــه ای کاســته می شــود؛ و ایــن 
فراینــد بــا افزایــش تعــداد دســتگاه های فرهنگــی و گســترش حــوزۀ جغرافیایــی هــر 
ــکیل  ــا تش ــی، ب ــرد؛ به عبارت ــور اوج می گی ــی کش ــه جغرافیای ــا در پهن ــدام از آن ه ک
شــعبه ها و نمایندگی هــای اســتانی و شهرســتانی ایــن ســازمان ها بــر حجــم و تعــداد 
ــۀ  ــود. نکت ــزوده می ش ــص اف ــان متخص ــه کارکن ــبت ب ــص نس ــان غیرمتخص کارکن
دیگــر در ایــن زمینــه شــکل گیری ســتادهای ســازمانی فربــه و عریــض و طویــل در 
مرکــز اســت؛ ضمــن آنکــه هــر کــدام از ســازمان ها دارای انــواع و اقســام مؤسســات 
و شــرکت های ریــز و درشــتی اســت کــه خواهی نخواهــی مســتلزم به کارگیــری 
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نیروهــای خدماتــی و پشــتیبانی وســیعی هســتند و فضــا را بــرای اســتعدادهای اصیــل 
ــد. ــری تنــگ می کنن فرهنگــی و هن

مسـئلۀ آزاردهنـده نبـود سـازوکارهای مناسـب بـرای شایسـته گزینی و انتخـاب 
نیروهـای خـالق و مفیـد در عرصه هـای فرهنگـی، هنری و رسـانه ای اسـت؛ و گاهی 
محدودیت هـای جناحـی، سیاسـی، عقیدتـی و اداری موجـب می شـوند دسـتگاه ها 
نتواننـد از معـدود نیروهـای خـالق، باانگیزه، مؤمن و متخصص بهره مند شـوند و از 
ایـن رو، در عرصـۀ رقابـت بـا جریان هـای فرهنگـی رقیب عقـب می ماننـد. ُبعد دیگر 
ایـن مسـئله بـه نبـود یـا عـدم اسـتقرار نظام هـای مدیریـت اسـتعداد در سـازمان های 
فرهنگـی و هنـری کشـور مربـوط می شـود. مطابـق پژوهشـی کـه به تازگـی و در سـال 
1399 توسـط داوود ضامنـی در یکـی از مهم تریـن و مؤثریـن سـازمان های فرهنگـی 
هنـری کشـور انجام شـده، مشـخص شـده اسـت کـه موضـوع مدیریت اسـتعدادهای 
هنـری در درون سـازمان )های( فرهنگـی کشـور موردتوجه نبوده اسـت )چه رسـد به 
اینکـه اسـتعدادهای احتمالـی در محیط پیرامونی شناسـایی، پرورش، احیا و شـکوفا 
شـوند!(. به عبارتـی، دسـتگاه ها و نهادهـای فرهنگـی آن چنـان خـود را گرفتـار امـور 
سـطحی و روزمـره و تنگناهـای راهبـردی و روزانـه کرده اند که پرورش اسـتعدادهای 
فرهنگـی کـه در ماه هـا و سـال های ابتدایـی پیـروزی انقـالب اسـالمی یـک مأموریت 
اصلی برای امور تربیتی مدارس، جهاد سـازندگی، سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، 
جهـاد دانشـگاهی، انجمن هـای اسـالمی و سـایر نهادهـای فرهنگـی کشـور بـوده، بـه 

فراموشـی سـپرده شـده اسـت و حتی سـرکوب می شـود.

وضعیت اقتصاد فرهنگ و اعتبارات

به منظور ارائه توصیفی کمابیش جامع از وضعیت سازمان های فرهنگی کشور، عطف 
توجه به مسائل مالی، اقتصادی و بودجه ای دستگاه ها و نهادها ضروری است. برای 
انجام دادن چنین تحلیلی، در گام اول باید به دو جریان مهم رسمی و غیررسمی در 
سطح نهادهای فرهنگی توجه داشت. جریان رسمی شامل همۀ نهادهایی می شود که 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع عمومی و بودجۀ کشور ارتزاق و به اصطالح 
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از منابع نفتی گذران می کنند؛ خواه آنکه مستقیم در سیاهۀ ردیف های بودجۀ ساالنه 
برخوردار باشند یا اینکه از روش های پیچیده و با چند واسطه از بودجۀ کشور استفاده 
 کنند؛ در هر دو حال به عنوان جریان رسمی فرهنگ شناسایی و معرفی می شوند. 
این بخش شامل سازمان ها  و دستگاه های دولتی، شبه دولتی، نهادهای حاکمیتی و 
نهادهای سیاست گذار کالن می شود که تعداد زیادی از مؤسسات را دربرمی گیرد. 
این دستگاه ها، به لحاظ اقتصادی، روزبه روز به منابع عمومی وابستگی بیشتری پیدا 
کرده و در یک دورۀ سی ساله فربه تر شده اند؛ و با توجیه اینکه نظام و دولت در بخش 
فرهنگ باید هزینه کند و انتظار دستاورد سریع و روشن نداشته باشد، سال به سال بر 
بودجه های خود می افزایند )امیرخانی، 1396: 85(؛ تا حدی که خود به یک بخش 
نفتی تبدیل شده اند. این فرهنگ نفتی در بخش دولتی و حاکمیتی در یک فضای 
به مخاطب،  تعهد خاصی  و  وابستگی  و  می کند  غیراقتصادی عمل  و  غیررقابتی 
بازار و فروش و مردم ندارد. درواقع، تولید آثار و محصوالت و خدمات فرهنگی 
طریق  )از  نظام  و  دولت  هم  را  آثار  خرید  و  می شود  تأمین  عمومی  منابع  توسط 
مثاًل خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی یا جشنواره های فجر، جوایز دولتی، 
فیلم  ها،  داستان ها،  پول و هزینۀ  یعنی  انجام می دهد؛  و...(  حق تألیف های دولتی 
کتاب ها و محصوالت را بودجۀ عمومی و دولتی پرداخت می کند؛ و درواقع، این 
محصوالت برای مسئوالن ساخته و نوشته می شوند و اینکه مردم و مخاطب عمومی 

آن ها را ببینند یا نبینند چندان مهم نیست! )همان، 82-79(. 
ــال  ــم در ح ــیار پرحج ــوری بس ــه ای و آنکوبات ــان گلخان ــک جری ــت، ی درحقیق
ــز، همــه و  فعالیــت اســت و سیاســت گذار، برنامه ریــز، مجــری، ناظــر، داور و ممی
همــه، بــه ایــن فراینــد نفتــی شــدن کمــک می کننــد. در دســتگاه های فرهنگــی یــک 
ــوان  ــع عمومــی به عن ــری از مناب ــرای اســتفادۀ حداکث ــران ب ــن مدی رقابــت شــدید بی
ــرده  ــدا ک ــر رواج پی ــران دیگ ــه مدی ــن علی ــر و تفرع ــز دادن، تکب ــرای پ ــیله ای ب وس
اســت. ایــن جریــان رســمی موجــب شــده اســت کــه بخــش غیررســمی درون کشــور 
کــه معمــواًل بنیــۀ اقتصــادی ضعیف تــری دارد، نیــز به ســمت جــذب و اخــذ منابــع 
دولتــی حرکــت کنــد و بــه حضــور در ردیف هــای بودجــه ای وادار شــود تــا از ماجــرا 
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عقــب نمانــد. بخــش رســمی پیوســته بخــش غیررســمی و اقتصــاد واقعــی فرهنــگ 
ــی  ــرای فیلم ســاز و ناشــر واقع ــی ب ــد و جای ــر می کن ــف و کوچک ت ــر را تضعی و هن
باقــی نمی گــذارد. بــرای مثــال، تــالش نهادهــای رســمی بــرای حــذف شــبکۀ توزیــع 
نشــر کتــاب در بــازار نشــر طــی یــک دهــۀ گذشــته بــا بــزرگ شــدن مــداوم ادارات 
دولتــی و تنــگ شــدن فضــا بــرای انجمن هــای صنفــی مثــل انجمــن قلــم و انجمــن 
مطبوعــات و  بــه پشــتوانۀ اقتصــاد نفتــی و بودجــۀ دولتــی رخ  داده ]اســت[ و ادامــه 
می یابــد )همــان، 88(. اســتفاده از تســهیالت و منابــع دولتــی باعــث رونــق تشــکیل 
ــواع نهادهــای مــوازی و ردیف هــای بی حســاب وکتاب بودجــه شــده اســت؛ کــه  ان

ــر ایــن نهادهــا هــم حاکــم نیســت. ــه نظــارت و کنتــرل و شفاف ســازی ب هیچ گون
تعدد نهادهای ارتزاق کننده از بودجۀ عمومی کشور در چند سال اخیر تبدیل به 
مسئله ای فرهنگی و رسانه ای شد و در سال 1397، دولت را به حذف جدول معروف 
به اصطالح  )و  نهاد شبه رسمی  بودجۀ حدود 60  به  به جدول 17 مجبور کرد که 
غیردولتی( اختصاص داشت؛ چراکه مجلس و دولت هر دو معتقد بودند نظارتی بر 
بودجۀ این نهادها نیست )طالب زاده، 1399: 11-12(؛ افزون بر آن، بودجه های 
فرهنگی به طور عادالنه توزیع نمی شوند و دستگاه های برخوردار از بودجه به نحو 
یکسانی پاسخ گوی عملکرد خود به نهادهای نظارتی، قانونی و افکارعمومی نیستند. 
در یک نگاه اجمالی، میزان منابع مالی و بودجۀ نهادهای فرهنگی نشان دهندۀ 
رشد چشمگیری است؛ برای مثال، بودجۀ فصل فرهنگ و هنر 111 درصد در سال 
1394، 54 درصد در سال 1378 و 44 درصد در سال 1391 رشد کرده است؛ 
البته سهم اعتبارات این فصل از بودجه عماًل روند افزایش ناچیزی داشته است و 
در بهترین زمان در سال 1391، این رقم 2/9 درصد بوده؛ و در سال های 1392 و 
1393 این سهم کاهش شدیدی داشته است )به ترتیب 2 و 1/7 درصد(. در خالل 
سال های 93-1359، رشد سهم بودجۀ فصل فرهنگ و هنر به طور میانگین یک 
درصد بودجۀ عمومی بوده است )همان، 29(. در بودجۀ سال 1398 کل کشور، 
یافته و نسبت به سال 1397، 39  افزایش  این فصل 1700 میلیارد ریال  بودجۀ 
درصد رشد کرده است. درصد برخورداری امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری 
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از بودجۀ عمومی دولت در بخش هزینه ها در سال 1397، 2/41 و در سال 1398، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بودجۀ  برخورداری  درصد  و  است؛  بوده  درصد   1/85
اسالمی از بودجۀ امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در سال 1397، 16/52 
درصد بوده که در سال 1398 به 18/64 درصد رسیده است. در سال 1399، بودجۀ 
تبلیغات اسالمی رقمی معادل 19/458  نهاد حاکمیتی صداوسیما و سازمان  دو 
میلیارد تومان بوده که تقریبًا معادل بودجۀ دو نهاد دولتی )وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به میزان 19/643 میلیارد تومان( 
بوده است )همان، 37(. گفتنی است سهم بخش فرهنگ در بودجۀ سال 1399 

نسبت به سال 1398، 15 درصد کاهش یافته است.
با این همه، باید تصریح کرد که رشد بودجۀ دستگاه های دولتی و شبه دولتی باعث 
تضعیف مستمر نهادهای فرهنگی مدنی، غیررسمی و مستقل شده و این جریان های 
غیررسمی را به حاشیه رانده است؛ ضمن آنکه بخش خصوصی را نیز به حاشیه رانده 
است، چراکه آن ها توانایی رقابت با بخش دولتی را ندارند. همچنین بخش درخور 
توجهی از سرمایه های ثابت و فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار بخش رسمی 
و شبه رسمی است؛ برای مثال، 27 درصد بازار نشر در اختیار دولت و مؤسسات 
وابسته به آن هاست و بخش وسیعی از سینماهای کشور متعلق به نهادهای حاکمیتی 
است )طالب زاده، 1399: 56 به نقل از سوری، 1379: 160(. درواقع، رقابت 

ناعادالنه ای بین بخش رسمی و غیررسمی وجود دارد.
موضــوع بودجــه و اعتبــارات فرهنگــی در ایــران و نحــوۀ تخصیــص آن بــه 
ــم  ــا حج ــت ب ــه در گام نخس ــت؛ چراک ــه اس ــده و چندالی ــری پیچی ــتگاه ها ام دس
هنگفتــی از اعتبــارات پنهــان )مثــاًل در حوزه هــای نهادهــای نظامــی، فضــای 
مجــازی، معاونت هــای فرهنگــی دســتگاه ها، ایثارگــران، زنــان، خانــواده و جوانــان، 
آموزش وپــرورش و...( مواجــه می شــویم کــه به صــورت دقیــق قابــل محاســبه نیســت 
)مســتمع،  1391: 3(. دوم آنکــه افزایــش یــا کاهــش در ســرجمع اعتبــارات فرهنگی 
دســتگاه های گول زننــده یــا کاذب اســت؛ چراکــه ممکــن اســت ایــن افزایش هــا فقــط 
در پرداخــت دســتمزدها باشــند. مالحظــۀ مهــم دیگــر آنکــه نهادهــای متعــددی در 
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تأمیــن منابــع مالــی بــرای دســتگاه های فرهنگــی نقش آفرینــی می کننــد و آنچــه بــرای 
ــه می شــود، به ناگزیــر از منابــع عمومــی و بودجــۀ کل کشــور نیســت.  فرهنــگ هزین
بــرای مثــال، برخــی بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی بنــا بــر مســئولیت اجتماعــی و یــا 
برخــی نهادهــای حاکمیتــی بنــا بــر دغدغه هــای ملــی و ارزشــی خــود منابــع فراوانــی 
را در کنــار مؤسســات خیریــه و نهادهــای مردمــی در امــور فرهنگــی هزینــه می کننــد.

 ،1399 سال  بودجۀ  قانون  در  کشور  در  بودجه نویسی  سبک  آخرین  مطابق 
»امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری« در کنار 9 امور دیگر قرار گرفته و دارای 
هشت فصل شامل 129 برنامه تحت عناوین دین و مذهب )39 برنامه(، ورزش 
 ،)15( رسانه   ،)7( فرهنگی  )38(،  میراث  هنر  و  فرهنگ   ،)8( تفریحات  و 
گردشگری )4(، صنایع دستی )13( و تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی 
و گردشگری )16( است. داده های قانون های بودجۀ 42 سال گذشته نشان دهندۀ 
رشد مستمر سهم بودجۀ فرهنگ است؛ تاحدی که بودجۀ فرهنگ از حدود 4 میلیارد 
تومان در سال 1360 به حدود 11 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسیده است. 
نبوده  بودجه عمومی همواره صعودی  از  فرهنگ  بودجۀ  رشد  نیز  و  این رشد  اما 
است؛ برای مثال در سال 1399، رشد سهم بودجۀ عمومی از بودجۀ کل کشور 20 
درصد بوده اما بودجۀ بخش فرهنگ 16/2 درصد رشد داشته است. درمجموع، 
حسب محاسبات ابراهیم غالم پور آهنگر، می توان گفت ارتباط قطعی میان افزایش 
یا کاهش بودجه با افزایش و یا کاهش بودجۀ فرهنگی کشور وجود نداشته است؛ اما 
درمجموع، سهم بودجۀ فرهنگی از بودجۀ عمومی کشور بسیار پایین بوده و در بیشتر 
اوقات کمتر از 3 درصد و تنها در نه سال )از 42 سال پس از انقالب اسالمی( بیش 
از 3 درصد بوده و حداکثر به 3/6 درصد رسیده است. ضمن آنکه در این 4 دهه، 
این سهم هیچ گاه به کمتر از 1/26 درصد نرسیده است. شایان گفتن است که رشد 
بودجۀ بخش فرهنگ هیچ گاه مطابق رشد نرخ تورم اعالمی توسط نهادهای رسمی 
کشور نبوده است. از نظر سهم بندی فصول مختلف، در بودجۀ سال 1399، سهم 
بودجۀ فصل دین و مذهب 30/2، فرهنگ و هنر 28/7، تحقیق و توسعه در فرهنگ 
12/4، رسانه 11/6، ورزش و تفریحات 6/2، میراث فرهنگی 5/4، گردشگری 3/1 
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و صنایع دستی 2/3 درصد بوده است )غالم پور آهنگر، 1400، زیر چاپ(. اینک 
مروری بر اعتبارات فرهنگی دستگاه ها مفید فایده خواهد بود. 

نمودار 1: مقایسۀ تعداد برنامه های دستگاه هایی که بودجۀ فرهنگی در قانون بودجۀ 1399 
دریافت می کنند

منبع: غالم پور آهنگر، 1400
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مطابق آنچه در قانون بودجۀ سال 1399 به عنوان بودجۀ فرهنگی برمی شماریم، 
نهادها و دستگاه هایی را می توان یافت که از این اعتبارات به عنوان منبع هزینه های 
مربوط به فعالیت های خود بهره مند می شوند. با مرور جدول های بودجه، 53 دستگاه 
به عنوان دستگاه هایی شناسایی می شوند که از ِقبل برنامه های فرهنگی اعتبار جذب 
می کنند. نگاهی کلی به این دستگاه ها نشان می دهد که غالب آن ها اهداف و وظایفی 
فرهنگی دارند، اما همۀ آن ها جایگاه یکسانی در عرصۀ فرهنگ ندارند. برخی از 
وزارت  مانند  می شوند،  شناخته  فرهنگی  دستگاهی  به عنوان  مستقیم  به طور  آن ها 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی؛ برخی نیز با فاصله ای نزدیک به 
عرصۀ فرهنگ قرار دارند، مانند وزارت آموزش وپرورش و جهاد دانشگاهی؛ برخی 
دستگاه ها نیز به دلیل آنکه فعالیت هایی فرهنگی برای خود تعریف کرده اند، در زمرۀ 
دستگاه های دریافت کنندۀ اعتبار فرهنگی برشمرده می شوند، مانند وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی.
در میان دستگاه های شناسایی شده، 8 وزارتخانه قرار دارند که وزارتخانه های 
و  فرهنگی، گردشگری  »میراث  و جوانان«،  »ورزش  اسالمی«،   ارشاد  و  »فرهنگ 
صنایع دستی« به عنوان دستگاه های فرهنگی به شمار می آیند. در کنار آن ها، 6 شورا 
و 10 سازمان نیز قرار دارند. همچنین باید به مجلس شورای اسالمی به عنوان یک 
قوه اشاره کرد که در میان این دستگاه ها قرار دارد. البته برای مجلس شورای اسالمی 
به »کتابخانه، موزه و مرکز اسناد« و »خبرگزاری خانۀ ملت« از زیرمجموعه های این 

نهاد اشاره شده است.
طبق یافته ها، برای 129 برنامۀ فرهنگی در قانون بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بیشترین تعداد برنامه ها )17 برنامه( را در ذیل خود دارد؛ به عبارتی، وزارت 
برنامه های  تعداد  از  شناسایی شده   دستگاه  میان 53  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وزارت  وزارتخانه،  این  از  می کند. پس  دریافت  اعتبار  به سایرین  نسبت  بیشتری 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد که از بابت 12 برنامۀ فرهنگی 
بودجه دریافت می کند. پس از این دو دستگاه، به ترتیب، سازمان تبلیغات اسالمی 
)8 برنامه(، دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم )7 برنامه( و سازمان صداوسیما 
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)6 برنامه( قرار دارند. این دستگاه ها اغلب به عنوان دستگاه های اصلی فرهنگی نیز به 
شمار می روند. وضعیت بقیۀ 48 دستگاه به این شکل است که سه دستگاه دارای 5 
برنامه، شش دستگاه دارای 4 برنامه، به همین تعداد نیز دارای 3 برنامه، 12 دستگاه 

دارای 2 برنامه و 21 دستگاه دارای 1 برنامه هستند.
در این بررسی و مقایسه میان دستگاه ها و تعداد برنامه های آن ها باید به این نکته 
توجه شود که تعداد بیشتر برنامه ها به معنای در اختیار داشتن بودجۀ بیشتر نیست. 
برای آنکه به این موضوع نگاهی دقیق تر داشته باشیم، حجم اعتبارات هزینه ای را 
که از بابت برنامه های فرهنگی به هریک از این دستگاه ها اختصاص یافته است، با 

بهره مندی از دستاوردهای تحقیق غالم پور آهنگر مقایسه می کنیم.
با مروری بر این اعتبارات شاهدیم که سازمان صداوسیما با داشتن 6 برنامه 
بیشترین اعتبار را نسبت به دیگر دستگاه های مورد بررسی دریافت می کند. این سازمان 
در سال 1399 مبلغ 1915 میلیارد تومان اعتبار از بابت برنامه های فرهنگی دریافت 
کرده است. این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که بیشترین تعداد 
برنامه ها را در اختیار داشته، 894  میلیارد تومان از بابت برنامه های فرهنگی اعتبار 
دریافت کرده است؛ یعنی بیش از نصف اعتبارات فرهنگی سازمان صداوسیما. سایر 
این وزارتخانه قرار دارند. وزارت  از  نیز در سطحی پایین تر  دستگاه های فرهنگی 
ورزش و جوانان که در مرتبۀ سوم از لحاظ حجم برخورداری از اعتبارات فرهنگی 
قرار دارد، فقط 883  میلیارد تومان از اعتبارات فرهنگی را دریافت می کند. پس از آن 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد که 532  میلیارد تومان 
اعتبار گرفته است. همچنین باید به حجم اعتبار دستگاه هایی چون »شورای عالی 
حوزۀ علمیه« اشاره کنیم که باوجود داشتن تعداد برنامه های کمتر، اعتبارات بیشتری 
را به خود اختصاص داده اند. این شورا که فقط 4 برنامه داشته، اعتبار دریافتی اش 
بیش از اعتباری است که »سازمان تبلیغات اسالمی« با 8  برنامه و »دفتر تبلیغات 
اسالمی قم« با 7 برنامه دریافت کرده اند. »شورای عالی حوزۀ علمیه« 529 میلیارد 
تومان، اما »سازمان تبلیغات اسالمی« 321  میلیارد تومان و »دفتر تبلیغات اسالمی 

قم« 137 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی دریافت کرده اند.
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از میان 53  دستگاهی که از اعتبارات و برنامه های فرهنگی بهره مند می شوند، 
کمترین اعتبار به »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- موزۀ تاریخ تعلیم و 

تربیت« تعلق می گیرد؛ که فقط 900  میلیون تومان بابت یک برنامه است.

نمودار 2: مقایسۀ اعتبارات فرهنگی دستگاه هایی که بودجۀ فرهنگی در قانون بودجۀ 1399 
دریافت می کنند )میلیارد تومان(

منبع: غالم پور آهنگر، 1400
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ــی در  ــۀ فرهنگ ــای بودج ــوع ردیف ه ــد مجم ــزان رش ــت، می ــن اس ــایان گفت ش
ســال 1399 نســبت بــه ســال 1398 بــه میــزان 9 درصــد بــوده کــه کمتــر از میــزان 
ــا در الیحــۀ بودجــۀ ســال  رشــد کل بودجــۀ ســال 1399 )16 درصــد( اســت؛ ام
ــال 1399،  ــه س ــبت ب ــی نس ــای فرهنگ ــرای ردیف ه ــنهادی ب ــۀ پیش 1400، بودج
رشــد 27/44 درصــدی داشــته اســت )رشــد بودجــۀ کل ســال 1400، 20/17 
درصــد بــوده اســت(. مجمــوع اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
ــرات  برخــی از دســتگاه های فرهنگــی در ســال های 1399 و 1400 و درصــد تغیی

ــر آمــده اســت: آن در جــدول زی
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ی 1399 و 1400 )میلیون ریال(

ی فرهنگی در سال ها
ی برخی از دستگاه ها

ی سرمایه ا
ک دارایی ها

ی و تمل
ت هزینه ا

جموع اعتبارا
جدول 2: م

ردیف

ف بودجه
ردی

ف
عنوان ردی

قانون 1399
الیحۀ 1400

ت 
درصد تغییرا

1400-
1399

1
101000-

7
- مرکز امور زنان و خانواده

ت جمهوری
نهاد ریاس

250,100
325,120

30

2
101000-

10
صداوسیما

ت بر 
شورای نظار

58,200
83,440

43/37

3
101100

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران
1,470,000

2,010,000
36/73

4
101502

- کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
س شورای اسالمی

مجل
465,000

585,000
25/81

5
106002

سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی
848,769

851,400
0/30

6
109500-

2
ف قرآنی

دانشگاه علوم و معار
376,250

497,400
32/20

7
109500-

3
ف

- اوقا
ت

س علوم دینی اهل سن
ت از مدار

حمای
1,420,000

1,850,000
30/28

8
113600-

1
ب فرهنگی

شورای عالی انقال
563,200

693,840
23/20

9
550000-

14
ضوع منشور توسعۀ فرهنگی قرآنی

ت مو
اعتبارا

200,000
200,000

0

10
113620-

3
ک به خبرگزاری دانشجویان ایران

- کم
جهاد دانشگاهی

326,400
465,200

42/52
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ردیف

ف بودجه
ردی

ف
عنوان ردی

قانون 1399
الیحۀ 1400

ت 
درصد تغییرا

1400-
1399

11
113630-

1
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

1,354,022
1,763,000

30/20

12
113630-

2
ت

ک به ستاد عمره و عتبا
- کم

نهاد نمایندگی
56,000

65,000
16/07

13
113630-

3
ف اسالمی

- دانشگاه معار
نهاد نمایندگی

132,900
178,380

34/22

14
114000-

1
گ و ارشاد اسالمی

ت فرهن
وزار

11,589,240
15,829,239

36/59

15
114000-

2
ت

گ، هنر و ارتباطا
مؤسسۀ پژوهشی فرهن

80,200
111,240

38/70

16
114000-

3
ب

ت از نشر و کتا
- حمای

گ و ارشاد اسالمی
ت فرهن

وزار
3,140,500

3,770,000
20/04

17
114000-

5
- امور سینمایی و تولید فیلم های فاخر

گ و ارشاد اسالمی
ت فرهن

وزار
2,220,000

2,880,000
29/73

18
114028-

1
ت اسالمی

گ و ارتباطا
سازمان فرهن

2,410,000
3,428,000

42/24

19
114028-

2
ب اسالمی

ب مذاه
مجمع جهانی تقری

320,000
435,000

35/94

20
114028-

3
ت)ع(

مجمع جهانی اهل بی
500,000

755,000
51

21
114028-

5
ب اسالمی

دانشگاه مذاه
245,250

331,200
35/05
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ردیف

ف بودجه
ردی

ف
عنوان ردی

قانون 1399
الیحۀ 1400

ت 
درصد تغییرا

1400-
1399

22
109500-

1
ف و امور خیریه

سازمان اوقا
2,444,700

2,268,320
-

7/21

23
109600-

1
ت

سازمان حج و زیار
68,000

112,000
64/70

24
111140

- عقیدتی سیاسی*
ت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزار
253,804

296,500
152/24

25
111210

ش*
سازمان عقیدتی سیاسی ارت

901,612
802,000

-
11/04

26
111320

نمایندگی ولی فقیه در سپاه*
1,301,123

1,301,800
0/05

27
114007

ت اسالمی حوزۀ علمیۀ قم
دفتر تبلیغا

1,500,000
2,050,000

36/67

28
111400-

6
ستاد مرکزی راهیان نور*

250,256
300,000

19/87

29
111450-

1
س

ش های دفاع مقد
بنیاد حفظ آثار و ارز

1,200,000
1,505,000

25/42

30
111400-

4
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا*

79,835
80,000

0/2

31
114012

ت اسالمی
شورای هماهنگی تبلیغا

628,200
753,000

19/86
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ردیف

ف بودجه
ردی

ف
عنوان ردی

قانون 1399
الیحۀ 1400

ت 
درصد تغییرا

1400-
1399

32
114021

شورای عالی حوزه های علمیه
5,344,000

6,571,600
22/97

33
113700-

1
صنایع دستی

ث فرهنگی، گردشگری و 
ت میرا

وزار
13,579,296

13,443,224
-

1

34
113700-

2
ث فرهنگی

پژوهشگاه میرا
485,000

673,000
38/76

35
113700-

4
ت توسعۀ ایرانگردی و جهانگردی

شرک
150,000

200,000
33/33

36
114020

شورای برنامه ریزی عالی حوزه های علمیۀ خراسان
1,195,000

1,492,400
24/89

37
114084-

1
ت حوزه های علمیه

مرکز خدما
7,996,000

10,110,000
26/4

38
114100

ت ا... مرعشی)ره(
کتابخانۀ آی

66,450
83,540

25/71

39
114318

ت گذاری حوزه های علمیه
شورای سیاس

2,752,800
3,412,400

23/96

40
114030-

1
س سره

ت امام خمینی قد
ضر

مؤسسۀ نشر آثار ح
421,000

410,000
27/72

41
114030-

3
س امام خمینی)ره(

آستان مقد
232,000

192,000
-

17/24
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ردیف

ف بودجه
ردی

ف
عنوان ردی

قانون 1399
الیحۀ 1400

ت 
درصد تغییرا

1400-
1399

42
114030-

2
ب اسالمی 

پژوهشکدۀ امام خمینی)ره( و انقال
96,100

116,320
21/04

43
114200

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
196,000

235,000
19/89

44
114300-

1
ت اسالمی

سازمان تبلیغا
2,723,000

3,627,280
32/20

45
114300-

2
ب اسالمی

مؤسسۀ پژوهشی و فرهنگی انقال
340,000

453,000
33/23

46
114300-

3
ف اسالمی

بنیاد دایرةالمعار
90,000

140,000
55/55

47
114300-

5
ت گذاری ائمۀ جمعه

شورای سیاس
295,000

355,000
20/33

48
114300-

6
مرکز رسیدگی به امور مساجد

310,000
407,000

31/29

49
114300-

7
ستاد اقامۀ نماز

160,000
210,000

31/25

50
114300-

10
ت اسالمی

حوزۀ هنری سازمان تبلیغا
905,000

1,230,000
35/91

51
114300-

11
ت

مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرف
70,280

85,680
21/91

52
114300-

20
بنیاد سعدی

135,600
199,000

46/76
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ردیف

ف بودجه
ردی

ف
عنوان ردی

قانون 1399
الیحۀ 1400

ت 
درصد تغییرا

1400-
1399

53
114400

صطفی العالمیه
جامعة الم

3,505,962
4,670,550

33/21

54
115800

نهاد کتابخانه های عمومی
2,319,380

3,174,630
36/87

55
128500-

1
ش و جوانان

ت ورز
وزار

10,429,085
14,111,577

35/31

56
128500-

2
ت سهامی توسعه و نگهداری اماکن 

- شرک
ش و جوانان

ت ورز
وزار

ورزشی
2,640,000

3,502,700
32/68

57
128502

ک ایران
کمیتۀ ملی المپی

1,225,000
1,669,000

36/24

58
282500

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی
1,245,000

1,750,000
40/56

59
283500-

1
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

20,508,170
28,350,840

38/24

60
284000

ش فکری کودکان و نوجوانان
ت سهامی کانون پرور

شرک
2,104,810

3,025,106
43/72

جمع کل
118,073,494

150,476,926
27/44

ت دقیق نباشند
ارقام ستاره دار ممکن اس
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جدول 3: سهم 60 ردیف فرهنگی فوق نسبت به بودجۀ کل کشور )به جز درآمد اختصاصی(، 
سال های 1399 و 1400)میلیون ریال(

بودجۀ 60 ردیف بودجۀ کلسال
فرهنگی

درصد نسبت بودجۀ فرهنگ به 
بودجۀ کل

139920,266,534,371118,073,494% 0/58

140024357078960150476926% 0/618

درصد رشد 1400 
-27/44 %20/18 %به 1399

در ادامه، جزئیات بیشتری از کمّ وکیف توزیع اعتبارات بخش فرهنگ در سال 
1400 با توجه به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ارائه می شوند.

جدول 4: مقایسۀ اعتبارات دستگاه های حوزۀ دین و تبلیغ در الیحۀ بودجۀ سال 1400 با قانون 
بودجۀ سال 1399)میلیون ریال(
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منبع: مرکز پژوهش های مجلس، 1399

جدول 5: مقایسۀ اعتبارات دستگاه های حوزۀ فرهنگ و هنر در الیحۀ بودجۀ سال 1400 با قانون 
بودجه سال 1399 )میلیون ریال(

منبع: مرکز پژوهش های مجلس، 1399

* جمع عمومی+یارانه ها )اعتبار برنامه گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد و اعتبار برنامه حمایت و راهبری 
فعالیت های تبلیغ و ترویج قرآن كریم كه در دستگاه های دینی تبلیغی لحاظ شده؛ در اینجا نیز در سرجمع وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز آمده است(.
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جدول 6: مقایسۀ اعتبارات ردیف های متفرقه )نهادهای خاص و ردیف های موقت( در الیحۀ 
بودجۀ سال 1400 و قانون بودجۀ سال 1399 )میلیون ریال(

منبع: مرکز پژوهش های مجلس، 1399

وضعیت صنایع فرهنگی

نتایــج بخــش مهمــی از عملکــرد و فعالیت هــای نهادهــای فرهنگــی کشــور را 
ــاد  ــا اقتص ــالق ی ــاد خ ــاخص های اقتص ــق ش ــی و رون ــع فرهنگ ــوان در صنای می ت
دانش بنیــان در حــوزۀ فرهنــگ و هنــر مطالعــه، تحلیــل و رصــد کــرد. صنایــع 
ــاری  ــی و هنج ــنتی میراث ــیوه های س ــی و ش ــای فرهنگ ــر جنبه ه ــزون ب ــی، اف فرهنگ
پدیده هــای هنــری، جنبــۀ صنعتــی و اقتصــادی نیــز دارنــد؛ چــون محــل تولیــد انبــوه 
ــع  ــد و توزی ــده، تولی ــق ای ــای خل ــامل فراینده ــتند و ش ــی هس ــوالت فرهنگ محص
ــی  ــان کنون ــع فرهنگــی در جه ــف آن می شــوند. صنای ــای مختل ــگ در حوزه ه فرهن
ــق  ــی هســتند. طب بســتر ایجــاد ارزش اقتصــادی درخــور توجهــی در اقتصــاد جهان
نخســتین نقشــۀ جهانــی صنایــع خــالق و فرهنگــی، ایــن صنایــع شــامل تبلیغــات، 
ــه، هنرهــای نمایشــی،  ــه و مجل ــم، روزنام ــازی، موســیقی، فیل ــاب، ب ــاری، کت معم
رادیــو و تلویزیــون و هنرهــای بصــری هســتند کــه در ســال 2013، بیــش از 2250 
ــارد دالر درآمــد ایجــاد کرده انــد؛ یعنــی چیــزی حــدود 3 درصــد از کل تولیــد  میلی
ناخالــص جهانــی. ایــن صنایــع در همیــن ســال منشــأ ایجــاد بیــش از 29/5 میلیــون 

شــغل بوده انــد )ابوجعفــری و همــکاران، 1399 الــف: 102(. 
بـا توجـه بـه اهمیت صنایـع خالق فرهنگـی در رصد عملکرد نهادهـای فرهنگی 
کشـور، در اینجا به مرور اجمالی وضعیت اقتصادی چند حوزۀ اصلی و مهم صنایع 
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فرهنگـی در ایـران می پردازیـم تا نشـان دهیـم عملکرد و پیامدهـای فعالیت نهادهای 
فرهنگـی و هنـری در هـر کـدام از حوزه هـا چگونـه بـوده اسـت. بـا تأسـف، به دلیـل 
اثرپذیـری هـر کـدام از حوزه هـای صنعـت فرهنـگ از بازیگـران متعـدد )نهادهـا و 
بازیگـران دولتـی، عمومـی و خصوصی(، امکان نشـان دادن عملکرد تک تک نهادها 
به طـور جداگانـه وجـود نـدارد. بـه ایـن منظـور بـه اثـر تـازه منتشرشـدۀ پژوهشـکدۀ 
مطالعـات فنـاوری )1399( مراجعـه شـده اسـت کـه در خـالل آن، پژوهشـگران بـه 
بررسـی و تحلیـل آمـار اقتصـادی چندین حـوزۀ مهـم از صنایع فرهنگـی پرداخته اند.

صنعت سینما

ــم اســت کــه در ســال  ــا فیل ــع فرهنگــی، صنعــت ســینما ی ــن صنای ــه مهم تری ازجمل
ــارد دالر درآمــد ایجــاد کــرده و موجــب اشــتغال  2013 در ســطح جهــان 77 میلی
2 میلیــون و 484 هــزار نفــر شــده اســت. ســینما ترکیبــی از صنعــت، هنــر و رســانه 
بــرای انتقــال مفاهیــم فرهنگــی اســت و از ایــن رو، در تقســیم بندی های صنایــع 
فرهنگــی دارای جایــگاه مرکــزی اســت )همــان، 17(. درآمــد جهانــی صنعــت ســینما 
)از محــل فــروش بلیــت فیلم هــا در گیشــۀ ســینما( در ســال 2016 حــدود 39/25 
میلیــارد دالر بــوده کــه مطابــق پیش بینی هــا در ســال 2020 بــه 52/01 میلیــارد دالر 
رســیده اســت. بیشــترین میــزان ایــن درآمــد متعلق بــه آمریــکا )11/38 میلیــارد دالر( 
ســپس چیــن، ژاپــن و هنــد بــوده اســت. تولیــد جهانــی فیلــم در ســال 2013، تعــداد 
ــد شــده اند؛ و ســهم 5 کشــور اول  ــوده اســت کــه در 86 کشــور تولی ــم ب 7610 فیل
دنیــا 0/52 بــوده اســت. در ایــن ســال، هنــد 1724 فیلــم تولیــد کــرده اســت. بــه ایــن 
دالیــل، صنعــت ســینما در اســناد باالدســتی فرهنگــی کشــور ازجملــه ســند اصــول 
ــند  ــس »س ــور و پیش نوی ــی کش ــی فرهنگ ــۀ مهندس ــور، نقش ــی کش ــت فرهنگ سیاس
ملــی فناوری هــای فرهنگــی و نــرم« موردتوجــه قــرار گرفتــه و در ســند اخیــر، کســب 
ســهم 0/2 از بــازار ســینمای جهــان در افــق ســال 1404 هدف گــذاری شــده اســت. 
در ایــن ســند پیش بینــی شــده اســت کــه در ســال 1399، تعــداد عناویــن فیلم هــای 
ســینمایی تولیدشــده )بــا رشــد 3 درصــدی( بــه 112 فیلــم، تعــداد تماشــاگران )بــا 
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رشــد 4 درصــدی( بــه 17 میلیــون نفــر، تعــداد ســالن ها )بــا رشــد 2/7 درصــدی( 
ــی،  ــه 149/524 صندل ــال ب ــالن های فع ــای س ــت صندلی ه ــالن، ظرفی ــه 381 س ب
ســرانۀ صندلــی ســینمای کشــور بــه 1/2 صندلــی، ســرانۀ تماشــاگر ســینما بــه 0/40 
)نفــر بلیــت(، تعــداد کل فیلم هــای عرضه شــده در شــبکۀ نمایــش خانگــی بــه 394 
فیلــم و تعــداد جوایــز جهانــی تعلق گرفتــه بــه فیلم هــای ایرانــی بــه 296 جایــزه برســد 

)همــان، 23-22(. 
از نظــر نهــادی، ســازمان های فعــال در صنعــت ســینما بــه دو گــروه ســتادی و 
ــاد  ــگ و ارش ــادی وزارت فرهن ــع نه ــن مرج ــه مهم تری ــوند ک ــیم می ش ــی تقس صنف
اســالمی و ســپس حامیــان اصلــی ســینمای ایــران )ماننــد بنیــاد مســتضعفان، ســتاد 
ــی  ــازمان عقیدت ــی، س ــت مل ــورای عالی امنی ــۀ ش ــدر، دبیرخان ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
سیاســی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران و...( اســت. یــک مجموعــه شــامل 
و  پشــتیبان  بازیگــران  بازیگــر(،  )دســت کم 9  قانون گــذار  و  متولــی  بازیگــران 
بسترســاز )دســت کم 22 بازیگــر( و فعــاالن اصلــی یــا صنف هــای محــوری )شــامل 
مؤلفــان، پخش کننــدگان، ســینماداران، شــرکت های خدماتــی فنــی و تولیــد، پخــش، 
ــرورش، نظــارت  ــا آموزش وپ ــی و...( از ســرمایه گذاری ت ــات فن ســینماداری، خدم
و قانون گــذاری را بــه عهــده دارنــد )همــان، 26-27(. درواقــع، دســت کم 44 
بازیگــر نهــادی در عرصــۀ ســینمای ایــران فعــال و مؤثــر هســتند تــا زنجیــرۀ ارزش 
ــعه،  ــی توس ــای اصل ــامل حلقه ه ــره ش ــن زنجی ــرد. ای ــکل گی ــی ش ــینمای مل در س

ــزی اســت.  ــش و ممی ــع، نمای ــد، توزی ــد، تولی پیش تولی
تقاضــای فیلــم نیــز مســئلۀ مهمی اســت کــه تابع عوامــل متعددی ازجملــه عوامل 
اقتصــادی، اجتماعــی برنامه ریــزی، اکــران، تبلیغــات، ســینمای مطلــوب و درنهایــت 
کیفیــت فیلــم )بازیگــران، کارگــردان و داســتان فیلــم( اســت. متأســفانه نظــام آمــاری 
جامــع و دقیقــی در صنعــت ســینمای ایــران وجــود نــدارد؛ امــا برخــی آمارهــا نشــان 
می دهنــد در ســال 1395، تعــداد 380 ســالن ســینما فعالیــت می کردنــد؛ و بــه 
همیــن ســان اطالعاتــی نیــز در خصــوص میــزان رســوخ نوآوری هــای فنــی در عرصــۀ 
ــا شــواهد  ــدارد، ام ــش وجــود ن ــع و نمای ــد، ســرمایه گذاری، توزی ــد، تولی پیش تولی
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ــاری،  ــزرگ تج ــای ب ــینمایی در مجتمع ه ــای س ــریع پردیس ه ــد س ــده از رش پراکن
ایجــاد مســیرهای جدیــد درآمــدی مثــل شــبکۀ خانگــی )بــا حــذف صداوســیما( و 
ظهــور اســتارت آپ ها )مثــل ســالم ســینما و ســینما تیکــت( حکایــت دارد )همــان، 
70-79(. مطابــق برخــی آمارگیری هــای ملــی، در ســال 1393، تعــداد 139 کارگاه 
ــط صــدا وجــود  ــی و ضب ــز برنامــۀ  تلویزیون ــی و نی ــم ســینمایی و ویدئوی ــد فیل تولی
ــار  ــق آم ــه طب ــد. البت ــه کار بوده ان ــا مشــغول ب ــر در آن ه ــه 7959 نف داشــته اســت ک
معاونــت توســعۀ فنــاوری و مطالعــات ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ــد و پخــش ثبت شــده در ســینمای  تعــداد مؤسســات و شــرکت های ســینمایی تولی
ایــران از 340 مــورد در ســال 1384 بــه 421 مــورد در ســال 1394 رســیده اســت. 
در ایــن بــازه زمانــی ده ســاله )84-1394(، تعــداد 843 فیلــم ســینمایی بلنــد، 
18,327 فیلــم کوتــاه، 6790 فیلــم مســتند، 65 پویانمایــی و 1766 فیلــم ویدئویــی 
تولیــد شــده اســت. بنیــاد فارابــی نیــز در ایــن دوره بــه میــزان 104 میلیــارد تومــان از 
تولیــد ســینمایی حمایــت کــرده؛ و ســازمان ســینمایی نیــز به ترتیــب از 309 و 203 
فیلــم طــی دو ســال 1392 و 1393 حمایــت ملــی کــرده اســت. در ســال های قبــل 

نیــز تعــداد حمایــت از 188 تــا 157 مــورد نوســان داشــته اســت.
در ســال 1394، تعــداد آموزشــگاه های ســینمایی  243 واحد، تعــداد هنرجویان 
ــی 370  ــز جهان ــم، تعــداد جوای ــر، تعــداد فیلم هــای اکران شــده 118 فیل 3379 نف
نفــر – هنرمنــد، تعــداد فیلم هــای صادرشــده بــه خــارج از کشــور 74 فیلــم، تعــداد 
ســالن ها 380 تــا، تعــداد شهرســتان های برخــوردار از ســالن ســینما 142 شهرســتان 
)33 درصــد برخــورداری(، میــزان تماشــاگر فیلم هــای ســینمایی اکران شــده نســبت 
بــه جمعیــت کشــور 17 درصــد، میــزان فــروش فیلم هــای اکران شــده 179 میلیــارد 
تومــان، متوســط فــروش هــر فیلــم 1/3 میلیــارد تومــان و گــردش مالــی شــبکۀ نمایش 
خانگــی 1350 میلیــارد تومــان بــوده اســت؛ در ضمن، تعداد 5 ســالن دارای سیســتم 
ــالن دارای  ــش D-Cinema و 380 س ــالن دارای نمای ــه بعدی، 11 س ــش س نمای

E-Cinema بوده انــد )همــان، 122-118(.



فصل چهارم: وضعیت و شرایط سازمان ها و نهادهای فرهنگی  | 65

صنعت اسباب بازی

اسـباب بازی یکـی دیگـر از مهم تریـن صنایـع نـرم و فرهنگ سـاز در نظـر گرفته شـده 
و حسـب مصوبـات نقشـۀ جامـع علمـی کشـور مقرر شـده اسـت که دسـت کم سـهم 
25 درصـدی از آن بـه تولیـد داخـل اختصـاص یابـد. از سـال 1382، اسـتاندارد 
اسـباب بازی در ایران اجباری شـد و شـوراها و نهادهایی برای نظارت بر آن تأسـیس 
شـدند. اولیـن آیین نامـه در این بـاره توسـط شـورای عالی انقـالب فرهنگـی در سـال 
1377 تصویـب شـد. زنجیـرۀ ارزش در ایـن صنعـت بسـیار پیچیـده اسـت و شـامل 
تعـداد زیـادی نهـاد و سـازمان دولتی و خصوصی می شـود )ابوجعفـری و همکاران، 
1399 الـف: 33-34(. بـر اسـاس برآوردها، در بهتریـن حالت، کمتر از 10 درصد 
از حجـم بـازار داخلـی را تولیدکننـدگان داخلـی بـه خـود اختصـاص می دهنـد و 90 
درصـد آن در اختیـار کشـور چیـن اسـت. تعـداد کارکنـان کارگاه هـای صنعتـی بـا 10 
نفـر کارکـن و بیشـتر در حـوزۀ تولیـد وسـایل بـازی و اسـباب بازی در سـال 1394، 
409 نفـر در 9 واحـد بـوده اسـت؛ درحالی کـه میـزان واردات اسـباب بازی در سـال 

1395 بیـش از 86 میلیـون دالر بـوده اسـت.

صنایع دستی

بخشــی غیررســمی اقتصــاد اســت کــه تنــوع بســیار گســترده ای دارد؛ و در 4 حــوزۀ 
تولیــد، توزیــع و فــروش، آمــوزش، استانداردســازی و کیفیــت تفکیک پذیــر اســت. 
ــا 6/88  ــر ب ــد براب ــتی در هن ــتقیم صنایع دس ــان مس ــداد کارکن ــال 2011، تع در س
میلیــون نفــر )در بافــت پارچه هــای ســنتی( و صــادرات صنایع دســتی هنــد در 
ــارد دالر بــوده اســت. صنایــع و هنرهــای دســتی در ایــران  ســال 2008، 351 میلی
دارای 295 رشــته و زیررشــته بــدون احتســاب قالــی و گبــه اســت. حجــم صــادرات 
محصــوالت صنایع دســتی از 2 هــزار تــن در ســال 1388 بــه عــدد 77 هــزار تــن در 

ســال 1395 و 39 هــزار تــن در 6 ماهــۀ نخســت ســال 1396 رســیده اســت.
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صنعت بازی های ویدئویی

این صنعت نیز یکی از شاخص ترین بخش های صنایع فرهنگی است؛ و دستیابی 
تا سال  بازی های ویدئویی  بازار داخلی  ایرانی در  بازی های  به سهم 30 درصدی 
1404 هدف گذاری شده است. پیش بینی درآمدزایی این صنعت تا سال 2020، 
40/3 میلیارد دالر بوده است. تعداد بازیکنان بازی های ویدئویی در سال 1393 
 4/3 شخصی  رایانۀ  روی  و  نفر  میلیون   1/1 )برخط/اینترنتی(  آنالین  به صورت 
میلیون نفر و روی موبایل و تبلت 9/5 میلیون نفر بوده است. پنج سبک )ژانر( 
پرطرف دار نیز رانندگی، دوندگی، پازل، آرکید و ورزشی بوده اند. هزینۀ بازیکنان رایانه 
42 میلیارد تومان، کنسول 31 میلیارد تومان و موبایل 139 میلیارد تومان در سال 
1394 بوده است. تعداد پروژه های بازی های ایرانی قیمت گذاری شده 19 عنوان و 
تعداد بازی های عرضه شده در فروشگاه های دیجیتال بین المللی 15 عنوان بوده است 
)همان، 103(. همچنین تعداد 14 شرکت 93 درصد سهم بازار را دارا هستند و 
5 شرکت برتر توزیع کننده در ایران فعالیت می کنند. تعداد کل فروشگاه های عرضۀ 
بازی های  و فروشگاه های مجاز عرضۀ  بازارهای غیرموبایلی )فیزیکی( 16/900 
موبایلی 1390 و تعداد گیم نت ها 193 بوده است )همان، 106(. در اهمیت این 
صنعت همین بس که مطابق محاسبات جهانی، مجموع فروش دو صنعت سینما و 
موسیقی کمی بیش از نیمی از فروش و درآمد صنعت بازی های رایانه ای بوده است.

صنعت گردشگری

مطابــق بــا پیش نویــس ســند ملــی نــوآوری صنایــع و محصــوالت فرهنگــی و 
ــع فرهنگــی و  ــرم کشــور، گردشــگری یکــی از حوزه هــای مهــم صنای نوآوری هــای ن
ســازوکاری بــرای مدیریــت بهــره وری و حکمرانــی در حــوزۀ فرهنگــی و اجتماعــی 
اســت. در ســال 2018، گردشــگری دنیــا بــا در اختیار داشــتن یک شــاغل بــه ازای هر 
10 شــاغل و 10/4 درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان، ســومین صنعــت 
بــزرگ بــوده اســت. ســهم مســتقیم صنعــت گردشــگری از تولیــد ناخالــص داخلی در 
ایــران 2/7 درصــد اســت و بــه ازای هــر 20 نفــر شــاغل در کشــور یــک نفــر در ایــن 
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صنعــت اشــتغال دارد. ســهم کل تولیــد ناخالــص داخلــی گردشــگری ایــران )شــامل 
ســهم مســتقیم، غیرمســتقیم و القاشــده( از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور در انتهای 
ســال 2016 برابــر بــا 7/7 درصــد بــوده کــه ایــن عــدد در ســال 2016، 6/6 درصــد 
ــوده کــه  ــر ب ــون نف ــز حــدود 1/6 میلی گــزارش شــده اســت. تعــداد شــاغالن کل نی
ــه خــود اختصــاص داده اســت )ابوجعفــری و همــکاران،  ســهمی معــادل 6/4 را ب
1399ج: 116(. شــاخص خانوارهــای حداقــل یــک بــار ســفررفته بــه کل خانوارهــا 
در تابســتان 1392، 0/54 و تعــداد گردشــگران خارجــی ورودی بــه کشــور در ســال 
1395، 4/911/920 نفــر بــوده اســت. در ضمــن، دولــت در ایــران بــا هزینــه کــردن 
0/17 میلیــارد دالر در صنعــت گردشــگری پــس از ترکیــه، امــارات، مصر، عربســتان 

و رژیــم صهیونیســتی در جایــگاه ششــم خاورمیانــه قــرار دارد )همــان، 137(.

اقتصاد پویانمایی1 

پویانمایــی یکــی از انــواع هنرهــای بصــری و تصویری اســت کــه در آن مجموعه ای از 
ایده هــا، خالقیت هــا و فناوری هــا در کنــار یکدیگــر اثــر هنــری را خلــق می کننــد. در 
ایــن هنــر- صنعــت از گرافیــک رایانــه ای و عکاســی و... اســتفاده می شــود. زنجیــرۀ 
ارزش پویانمایــی شــامل زیرســاخت ها، اســتانداردها، تأمیــن مالــی، فرهنگ ســازی، 
قواعــد و مقــررات، مجوزهــا، پیش تولیــد، تولیــد، پس تولیــد، اکــران و نمایــش 
)توزیــع و عرضــه بــه بــازار( اســت. در اســناد باالدســتی کشــورمان تولیــد و اکــران 
ملــی و بین المللــی 30 پویانمایــی تــا افــق 1404 هدف گــذاری شــده اســت تــا 
ــه  ــت در منطق ــن صنع ــه قطــب ای ــران ب ــروت، ای ــق ث ــن ایجــاد اشــتغال و خل ضم
تبدیــل شــود. ارزش بــازار جهانــی ایــن صنعــت 220 میلیــارد دالر اســت کــه ســهم 
آمریــکا از آن 38 درصــد اســت. بــر اســاس گزارش هــای بین المللــی، ایــران تاکنــون 
بیــش از 4000 عنــوان فیلــم پویانمایــی تولیــد کــرده اســت؛ و ســاالنه حــدود 120 
فیلــم کوتــاه پویانمایــی بــه جشــنوارۀ خانــۀ ســینما ارســال می شــود. همچنیــن در هــر 
دورۀ دوســاالنه، حــدود 800 عنــوان انــواع پویانمایــی بــه جشــنوارۀ پویانمایــی کانون 

1. Animation
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ــر  ــال 1394، 65 اث ــا س ــود. ت ــال می ش ــان ارس ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک پ
پویانمایــی توســط مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی مــورد حمایــت قــرار 
ــم پویانمایــی در ســینماها اکــران شــده اند؛ و  ــز 6 فیل ــا ســال 1395 نی ــد. ت گرفته ان
45 تولیدکننــده در ایــن زمینــه فعــال هســتند. درحالی کــه در ژاپــن 662 اســتودیوی 
پویانمایــی بــا بــازاری معــادل 16 میلیــارد دالر فعــال هســتند؛ یــا در چیــن 182 فیلم 
ــه )84- ــک ده ــت طــی ی ــای تحــت حمای ــداد کل فیلم ه ــد شــده اســت. تع تولی
1394( 65 فیلــم )معــادل 0/2 کل فیلم هــای ســینمای ایــران( بــوده اســت )همــان(.

صنعت نشر

این صنعت شامل مجموعه فعالیت هایی است که منابع اطالعاتی مختلف مانند 
کتاب و مجله را در شکل های چاپی و الکترونیکی منتشر می کند. در سال 2014، 
1/6 تریلیون دالر در دنیای رسانه هزینه شده که مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دالر 
آن به نشر کتاب، مجله، روزنامه و نشر دانشگاهی اختصاص داشته است. سازمان 
جهانی مالکیت معنوی، نشر را به عنوان یکی از صنایع فرهنگی معرفی کرده است. 
مهم ترین فرایندهای نشر شامل تولید محتوا )توسط نویسندگان، محققان، مترجمان، 
نمونه خوان،  حروف چین،  )توسط  محتوا  فنی  آماده سازی  و...(،  ویراستاران 
صفحه بند، گرافیست، لیتوگراف و...(، چاپ و نشر منابع چاپی و بازاریابی و توزیع 
اولین نقشۀ جهانی  بر اساس اطالعات  الکترونیکی( می شود.  یا  از کاغذی  )اعم 
درآمد  دالر  میلیارد  مجموع 2250  از  سال 2013،  در  و خالق  فرهنگی  صنایع 
در پی  میلیارد  درآمدی معادل 143  بوده که  این صنعت، 23 درصد سهم کتاب 
داشته؛ و تعداد کارکنان آن 3/670 میلیون نفر بوده است. سهم روزنامه و مجله 
نیز 354 میلیارد دالر و تعداد شاغالن این بخش 2/855 میلیون نفر بوده است. 
 1/8 0/8، کانادا  فرانسه   ،2/1 بریتانیا  درصد،   1/1 آمریکا  در  نشر  سهم صنعت 
همکاران، 1399ب:  و  )ابوجعفری  است  بوده   GDP از  درصد  استرالیا 1/2  و 
30-36(. در سال 1394، تعداد کل عناوین منتشرشده 80,582 عنوان کتاب و 
شمارگان آن ها 153,967 هزار نسخه بوده است. سهم بازار کتاب از تولید ناخالص 
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برای سال 1399 هم همان  بوده که هدف گذاری  در سال 1393، 0/12  داخلی 
نیز 72,877 بوده که مقرر شده است در سال 1399  0/12 بوده است. عناوین 
به 89,475 برسد؛ تعداد کتاب های کتابخانه های عمومی نیز از 39,738 هزار به 
76,082 هزار )با رشد 11/4 درصدی(، سرانۀ کتابخانه های عمومی )به ازای هر 
100 هزار نفر( از 51 به 91 )با رشد 10 درصدی( و عناوین نشریات نیز از 6327 
پیمایشی، حدود  مطالعات  اساس  بر  یابد.  افزایش  رشد 15/8(  )با  به 15,237 
نیمی از شمارگان کتاب های منتشرشده در کشور سهم کتاب های کمک آموزشی است 
)مشکل کنکورمحوری(. تعداد کارکنان کارگاه های انتشاراتی کشور در سال 1393، 
7959 نفر بوده است. مطابق آمار خانۀ کتاب، تعداد عناوین منتشرشده در سال 
1395، 88,624 عنوان، شمارگان آن ها 144,079,571 نسخه و متوسط شمارگان 
کتاب 1626 بوده؛ درحالی که این رقم در سال 1358، 7786 و در سال 1390، 
3002 جلد بوده است )همان، 114-115(. الزم به گفتن است، حدود 0/75 این 
تعداد نشر در تهران انجام می شود. تعداد ناشران در سال 1394، 4147 واحد فعال 
و 8808 واحد غیرفعال بوده است. همچنین هرساله 25 نمایشگاه کتاب داخلی 
برگزار و 10 بار حضور در نمایشگاه های کتاب خارجی ثبت شده است )ابوجعفری، 

.)1399

وضعیت کارآمدی یا اثربخشی
همچنــان کــه در مــدل یــا چارچــوب نظــری ایــن گــزارش ذکــر شــد، در اینجــا 
بــه بیــان و توصیــف خروجی هــا و عملکردهــا و یــا فعالیت هــای دســتگاه های 
ــوص  ــام در خص ــا و ارق ــه آماره ــن ارائ ــود ضم ــالش می ش ــه و ت ــی پرداخت فرهنگ
حجــم، تعــداد، میــزان و رشــد )تغییــرات( فعالیت هــا و برنامه هــا )یــا همــان 
ــرات  ــا و تأثی ــکان پیامده ــتگاه ها(، تاحدام ــای دس ــه و فعالیت ه ــای اولی خروجی ه
ــیم بندی  ــای تقس ــت، مبن ــی اس ــد. بدیه ــرار گیرن ــه ق ــز موردتوج ــات نی ــن اقدام ای
ــر اســاس دســتگاه ها و نهادهــای فرهنگــی اســت، چراکــه  ــه وضعیــت کشــور ب ارائ
قصــد بیــان و توصیــف کارآمــدی ایــن دســتگاه ها را داریــم؛ و البتــه مشــکل اصلــی 
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از همین جــا آغــاز می شــود، چراکــه تمامــی نهادهــای فرهنگــی به خصــوص در 
بخــش غیردولتــی آمــار برنامه هــا و فعالیت هــای خــود را به ســهولت در اختیــار 
ــا  ــن آمارهــا، ب ــد. دو دیگــر آنکــه ای ــرار نمی دهن ــان کشــور ق افکارعمومــی و محقق
عنایــت بــه فرهنــگ ســازمانی کشــورمان، تــوأم و آمیختــه بــه درجــه ای از اغــراق و 
بیــش آوردی1 هســتند؛ و شــوربختانه راســتی آزمایی آن هــا دشــوار اســت و دســت کم 
از عهــدۀ ایــن گــزارش برنمی آیــد. از ایــن رو به اجبــار بــه آمارهــای رســمی، بــا تمــام 
مشــکالت ذاتــی این گونــه آمارهــا، مراجعــه می شــود؛ به خصــوص آنکــه امــکان 
ــدارد  ــرات برنامه هــا و محصــوالت فرهنگــی وجــود ن ــی و بررســی تغیی رصــد زمان
و دســتگاه ها و نهادهــا به صــورت قطره چکانــی و مقطعــی )مثــاًل آخریــن آمارهــای 
1399( را ارائــه می کننــد و از داده هــای قبلــی و گذشــتۀ آن خبــری نیســت. بنابرایــن 
امــکان مقایســه فراهــم نیســت و اصــواًل رصــدی صــورت نخواهــد گرفــت؛ چراکــه 
رصــد یــک فعالیــت به لحــاظ ذاتــی تطبیقــی و مقایســه ای )طولــی و رونــدی( اســت، 
وگرنــه آمــار مقطعــی و در یــک بــرش زمانــی محــدود کفایــت نمی کنــد. ایــن مشــکل 
به دلیــل نبــود یــک نظــام منســجم آمــار و اطالعــات فرهنگــی و نبــود زیرســاخت ها 
و امکانــات نرم افــزاری و ســخت افزاری از یک ســو و عــدم تمایــل دســتگاه ها بــرای 
ارائــه عملکــرد و فعالیــت خــود از ســوی دیگــر اســت. درهرحــال، مقولــه یــا مفهــوم 
اصلــی بــرای رصــد فعالیت هــای فرهنگــی برنامه هــا، تولیــدات، محصــوالت و 

خدمــات فرهنگــی اســت.

میــزان، تعــداد، حجــم و کمیــت برنامه هــا، اقدامــات و عملکردهــای دســتگاه های فرهنگــی 

ر کشو

در علوم اجتماعی رایج، ادبیات موجود در زمینۀ تولید )و عرضه( و توزیع برنامه ها، 
محصوالت و خدمات فرهنگی به اندازۀ ادبیات و نظریه های مصرف فرهنگی فربه 
نیست و توسعه نیافته است. نظریه های فرهنگی در حوزۀ مصرف فرهنگی بعد از 
طرح ایده هایی مثل جامعۀ مصرفی، سبک زندگی و اوقات فراغت توسعۀ بسیاری 

1. Overestimate
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پیدا کرده اند؛ چراکه تصور بر آن است که مصرف، هر نوع مصرفی، پدیده ای به شدت 
فرهنگی است، زیرا با معنا، نماد، نشانه، هویت و بیانگری1 و البته با رسانه و تبلیغات 
گره خورده است. مصرف )و شاید بتوان گفت تولید( فرهنگی گستره ای پهناور از 
کنش های روزمره از خوردن و آشامیدن، تفریح و مسافرت تا تأمل و اندیشیدن دربارۀ 
آثار هنری را شامل می شود. معمواًل در پژوهش های تجربی بر دو مقولۀ فعالیت 
فرهنگی )آیین ها و مراسم مذهبی، مسافرت، ورزش، شرکت در مجامع علمی و هنری( 
و تولید و مصرف کاالهای فرهنگی )مثل کتاب، نشریه، فیلم، مجموعۀ تلویزیونی، 
آثار شبکۀ نمایش خانگی، آثار موسیقایی، سینما و تئاتر( تأکید می شود )برای مثال 
 نگاه کنید به پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی، موج سوم، 1399، ص 3(.

با  این رو،  از  و  به مقولۀ سرگرمی ختم می شود  تولیدات فرهنگی  از  زیادی  بخش 
اوقات فراغت و سبک زندگی مرتبط است. اما همۀ تولیدات فرهنگی به خصوص 
آن دسته که از سوی نهادهای رسمی، حاکمیتی و دولتی تولید و منتشر می شوند، 
به ناگزیر و کاماًل ماهیت سرگرمی ندارند؛ هرچند هیچ )تقریبًا هیچ( فعالیت و برنامۀ 
فرهنگی بدون جذابیت و خصلت های گیرایی و دلپذیری نمی تواند مؤثر واقع شود 
)چه یک اردوی دانش آموزی باشد و چه حتی یک مراسم مذهبی(. فعالیت ها )یا 
باتسامح برنامه های( فرهنگی پیرامون تولید، به کارگیری، انتقال، استفاده و مصرف 
معانی و نمادها و شکل دادن، تغییر و ارتقای حیات روحی و معنوی افراد شکل 
می گیرند. این برنامه ها از نگاه سلبی فعالیتی غیراقتصادی و غیرسیاسی هستند و 
عنصر اختیاری بودن )در استفاده از آن ها( مهم و برجسته است )پژوهشگاه فرهنگ، 
برنامه های  و  خدمات  محصوالت،  تولیدات،   .)12  :1399 ارتباطات،  و  هنر 
فرهنگی معمواًل دارای رگه هایی از آفرینش ها و نوآوری ها هستند؛ چراکه در تحلیل 
نهایی فعالیت فرهنگی کاری است که در سازمان ها و نهادها و توسط هنرمندان و 
پدیدآورندگان قالب های مکتوب )مثل داستان و شعر(، شنیداری )مثل موسیقی( 
و دیداری )مثل فیلم و گردشگری تاریخی( تولید و عرضه می شود؛ یعنی عنصر 
فرهیختگی در تولید آن باید لحاظ شده باشد. تولیدات فرهنگی با رونق گرفتن صنایع 

1. Expression
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فرهنگی در سطح بسیار فراوانی عرضه و ارائه می شوند. در یک دسته بندی اجمالی، 
این برنامه ها و تولیدات را می توان به فعالیت های مذهبی، فعالیت های اجتماعی 
و  علمی، کنسرت ها، جشنواره ها  هنری  فرهنگی،  و مجامع  مراسم عمومی  )مثل 
نمایشگاه ها، بازدیدها و معاشرت های اجتماعی(، فعالیت های ورزشی، فعالیت های 
تفریحی و سرگرمی، بازی ها، تولیدات صنایع دستی و هنری، گردشگری، زیارت و 
از این قبیل تقسیم کرد. بنابراین باید هوشیار بود که فعالیت های آموزشی و علمی 
باوجود ماهیت فرهنگی آن ها که در دستگاه هایی مثل وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری یا وزارت آموزش وپرورش انجام می شوند، به عنوان فعالیت فرهنگی تلقی 
نشوند. به این ترتیب با طیف وسیعی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی از کتاب و 
کتاب خوانی، قرآنی، روزنامه ای، رسانه ای و اطال ع رسانی تا رادیو و تلویزیون، سینما، 
اینترنت، تبلت، موسیقی و تئاتر مواجه می شویم که به فراخور هر دستگاه و نهاد 

فرهنگی تولید و عرضه می شوند.
از لحاظ روشی باید دقت کرد که برای رصد خروجی های جدانشدنی دستگاه ها 
می توان به آمارهای رسمی آن ها مراجعه و آن ها را تحلیل کرد؛ اما در مورد تحلیل 
پیامدها و تأثیرات و یا نتایج نهایی فعالیت ها باید به سراغ ذهنیت ها و باورها و 
گرایش های مخاطبان برنامه ها رفت، چراکه تأثیر نهایی برنامه ها را باید در این سطح 
مشاهده و رصد کرد؛ بگذریم از آنکه تأثیرات اساسی را باید در سطح رفتارها و 
گرایش های عملی کنشگران )مخاطبان برنامه های فرهنگی( دید. برای مثال، افزایش 
و تقویت باورهای اخالقی، معنوی و یا فرهنگ زیست محیطی را باید در عمل و 
میدان و عرصۀ رفتارهای عینی به خصوص بر سر دو راهی ها بررسی و مالحظه کرد 
که امری خطیر و دشوار است و بررسی دقیق و کامل آن از حوصلۀ گزارش حاضر 
خارج  فرهنگی  دستگاه های  رصد  حوزۀ کار  از  مهم  این  آنکه  به خصوص  بیرون؛ 
می شود و رصد همۀ حوزه های فرهنگ را شامل می شود. از این رو، محققان دیگر 
در گزارش های مستقل باید تغییرات ماهوی و اصلی را در شاخص های حوزه های 
فرهنگی،  سرمایۀ  دینی،  باورهای  اجتماعی،  نشاط  و  امید  مثل  فرهنگ  مختلف 
قرار  بررسی  مورد  و   فرهنگی  انواع مصرف  مرجع،  خانواده، گروه های  استحکام 
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دهند؛ و در این میان بخش زیادی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی توسط نهادها و 
دستگاه های آموزشی، علمی، تحقیقاتی، اقتصادی، صنعتی نیز تولید و ارائه می شوند 
که این حجم از فعالیت ها نیز غیرقابل اغماض هستند اما امکان رصد کامل آن ها 
در این گزارش وجود ندارد. اکنون شایسته است مروری اجمالی بر حجم و تنوع 
برنامه های فرهنگی چند دستگاه مهم دولتی طی 8 سال اخیر1 داشته باشیم؛ و برای 
به فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مفید  این منظور نگاهی 

است.

عملکرد و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

تحلیل وضعیت حوزۀ سینمایی، سمعی و بصری

جدول 7: آمار سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی2

تعداد سالن سینماتعداد سینماسال و استان
گنجایش 

)تعداد صندلی(
تعداد تماشاگر 

)هزار نفر(

1392212318124,2337843

1393193306107,67014,200

1. باوجود تالش فراوان نویسنده برای اخذ و بهره مندی از گزارش های عملکرد اقدامات تمامی دستگاه های فرهنگی 
ارتباطات، نتایج الزم حاصل نشد. متأسفانه  اداری از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  و پیگیری های رسمی و 
ادامه  بنابراین، در  نیز مثمرثمر واقع نشد.  برنامه وبودجه  از خود دستگاه ها، سایت ها و حتی سازمان  پیگیری ها 
عملکرد دستگاه های فرهنگی درون قوۀ مجریه )دولتی ها( ارائه می شود. اما گزارش های سایر دستگاه ها به خصوص 
صداوسیما، حوزه های علمیه و... در دسترس قرار نگرفت؛ که این خود نشان دهندۀ بخشی از مشکالت اساسی 
دستگاه های فرهنگی است؛ به نحوی که عملکردهای خود را در دسترس عموم و یا دست کم محققان قرار نمی دهند. 
گزارش های دستگاه های دولتی نیز بر اساس خوداظهاری دستگاه ها ارائه شده ند. عمدۀ این گزارش ها به مناسبت و 
در آستانۀ پایان خدمت دولت دوازدهم تهیه و تدوین شده اند و بنابراین دارای جزئیاتی از عملکرد دستگاه های دولتی 
طی سال های 1392 تا 1399 و گاهی 1400 هستند که امکان رصد تغییرات را فراهم می سازند. شایان ذکر است 
که دو گزارش از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسالمی نیز دریافت شد که اولی 
به دلیل کیفیت گزارش و تمرکز آن بر فعالیت های خاص شهرداری تهران مورد استفاده قرار نگرفت. گزارش سازمان 
تبلیغات اسالمی نیز شامل مجموعه ای از گزارش های طرح های پژوهشی بود که عماًل با موضوع گزارش حاضر که 

رصد است، ارتباطی نداشت و از این رو مورد استفاده واقع نشد.

2. آمار مربوط به سینماهای فعال، سالن های سینمایی فعال و گنجایش آن هاست.
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تعداد سالن سینماتعداد سینماسال و استان
گنجایش 

)تعداد صندلی(

تعداد تماشاگر 

)هزار نفر(

1394248380127,00913,450

1395279415128,94325,443

1396343539153,83022,847

1397341596158,20728,547

1398355635161,63626,311

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری، 1399

جدول 8: تعداد عناوین فیلم های سینمایی تولیدشده و تعداد جشنواره های سینمایی برگزار شده

تعداد جشنواره های سینمایی برگزارشدهتعداد عناوین فیلم های سینمایی تولیدشدهسال

13937841

13947842

139581113

139698102

139782155

139888152

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری
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 جدول 9: تعداد عناوین فیلم های سینمایی صادرشده به خارج از كشور و شرکت کننده در 
مجامع بین المللی

شرکت کننده در مجامع بین المللیصادرشدهسال

13933069

13947452

139535101

13961535

13972635

13982020

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری

مرور داده های عملکردی در حوزۀ سینمایی و سمعی و بصری روندی مطلوب و 
چشم اندازی روشن را نشان می دهد. واقعیت آن است که درآمدهای اقتصادی سینما 
و تولیدات آن رشدهای قابل قبولی را تجربه کرده اند و جامعه نیز از در پیش گرفتن 
رویه های جدید در حوزۀ فرهنگ و هنر استقبال کرده است؛ بهترین گواه بر این مدعا 

رشد چشمگیر و مطلوب تماشاگران در عرصۀ سینماست. 
تنهــا نکتــۀ قابــل  بررســی افــت تعــداد پروانه هــای ســاخت و تولیــد فیلــم و تعــداد 
اکران هاســت کــه اگرچــه در بیشــتر مــوارد نســبت بــه ســال 1392 هنــوز می تــوان از 
رشــد و حرکــت روبه جلــو ســخن گفــت، در قیــاس بــا رویــۀ ابتدایــی شــکل گرفته در 
دولــت یازدهــم، شــاهد عــدم تــداوم ایــن رونــد مثبــت و ُافــت شــاخص ها در دولــت 
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دوازدهــم بوده ایــم. معضــالت اقتصــادی، تحریم هــا و شــیوع کرونــا را می تــوان ســه 
عامــل اصلــی بــروز ایــن مســئله عنــوان کــرد.

درمجمــوع، داده هــا نشــان از وضعیــت بســیار مثبت و روند رو به رشــد اســتقبال 
از ســینما در دولــت دوازدهــم دارنــد. سیاســت های دولــت و وزارت فرهنــگ و 
ــان و عــدم دخالت هــای  ــرای افزایــش آزادی بی ارشــاد اســالمی در جهــت تــالش ب
ــن رشــد چشــمگیر  ــل ای ــوان از دالی ســوگیرانه و ســختگیری های ســلیقه ای را می ت
ــازمان دهی  ــا، س ــدور مجوزه ــوزۀ ص ــینما در ح ــول س ــرح تح ــن ط ــت. تدوی دانس
طــرح نظــارت و حمایــت از تهیــۀ فیلم هــای فاخــر، بازگشــایی خانــۀ ســینما به عنــوان 
یکــی از مطالبــات اصلــی جامعــۀ بــزرگ ســینمای ایــران و برگــزاری مجمــع عمومــی 
و انتخــاب هیئت مدیــره و مدیرعامــل در کنــار حمایــت همه جانبــه از تشــکیل و 
تقویــت نهادهــای صنفــی ایــن حــوزه ازجملــه اقدامــات عملــی بــرای عملیاتی ســازی 
سیاســت های رســمی بــوده کــه بی شــک در رشــد اســتقبال از ســینما در کشــور در 
ــتر شــاخص ها  ــی بیش ــت. به طورکل ــته اس ــر داش ــیار تأثی ــته بس ــول ســالیان گذش ط
در حــوزۀ ســاخت و اکــران فیلم هــای ســینمایی رونــد مثبــت و قابل قبولــی را 
نشــان می دهنــد. باوجــود ایــن رویــۀ مثبــت امــا تنهــا نقطه ضعــف جــدی در تعــداد 
ــورت  ــه به ص ــت ک ــینمایی اس ــای س ــاخت فیلم ه ــرای س ــده ب ــای صادرش پروانه ه
جــدی از ُافــت و نــزول ایــن شــاخص حکایــت دارد. بااین وجــود عملکــرد فیلم هــای 
ــد  ــد نوی ــی می توان ــی در جشــنواره های خارجــی و بین الملل ســینمایی منتخــب ایران

افزایــش کیفیــت کارهــا در حــوزۀ ســینما را بدهــد.
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تحلیل وضعیت نشر کتاب و مطالعه

جدول 10: آمار كتابخانه های عمومی، اعضا و كتاب های موجود برحسب استان

کتاب های موجود )هزار نسخه(اعضا )هزار نفر(کتابخانه های عمومیسال و استان

13923147251738,075

13933201245539,738

13943278226641,284

13953346237841,686

13963426249341,667

13973489258442,930

13983533248744,623

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهاد كتابخانه های عمومی کشور

در یـــک نـــگاه کلـــی، بـــه نظـــر می رســـد کـــه به نســـبت رشـــد نســـبی در ایـــن 
ـــی در  ـــای عموم ـــوزۀ کتابخانه ه ـــت در ح ـــی وضعی ـــت. به طورکل ـــوزه رخ داده اس ح
ـــد در  ـــت. هرچن ـــوده اس ـــوب ب ـــش مطل ـــی کمابی ـــای فرهنگ ـــر حوزه ه ـــا دیگ ـــاس ب قی
اکثریـــت شـــاخص های ایـــن حـــوزه شـــاهد رشـــد و حرکـــت روبه جلـــو بوده ایـــم، 
ـــی  ـــد زمان ـــدک و در ُبع ـــیار ان ـــرفت ها بس ـــن پیش ـــه ای ـــرد ک ـــان ک ـــور بی ـــوان این ط می ت
کنـــد بـــوده اســـت. شـــاید تنهـــا مـــورد قابـــل  قبـــول در ایـــن عرصـــه تـــالش بـــرای 
ـــرای ایجـــاد  ـــوان آن را کوششـــی ب ـــوده اســـت کـــه می ت ـــا ب ـــداد کتابخانه ه ـــش تع افزای
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تـــوازن منطقـــه ای در توزیـــع کتابخانه هـــا در ســـطح جغرافیایـــی دانســـت. تنهـــا مـــورد 
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــا ب ـــای کتابخانه ه ـــداد اعض ـــز تع ـــوزه نی ـــن ح ـــاخص در ای ـــت ش ُاف
ـــیوع  ـــئلۀ ش ـــه مس ـــوط ب ـــم، مرب ـــت دوازده ـــی دول ـــال پایان ـــل آن در دو س ـــده دلی عم

ـــت. کروناس

جدول 11: تعداد عناوین كتاب های منتشرشده برحسب نوع اثر

ترجمهتألیفجمعسال

139266,10753,37512,732

139372,89757,58015,317

139480,58265,52015,062

139588,61969,90118,718

139699,15575,94623,209

1397101,13675,90125,235

1398105,48675,61729,869

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهاد كتابخانه های عمومی کشور، 1399
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جدول 12: تعداد عناوین و شمارگان کتاب های منتشرشده به تفکیک موضوع و نوع اثر

عنوانسال
شمارگان

)هزار نسخه(

نوع اثر

ترجمهتألیف

عنوان
شمارگان 

)هزار نسخه(
عنوان

شمارگان 
)هزار نسخه(

139266,107157,65553,375134,76212,73222,893

139372,877152,32357,561127,19415,31625,131

139480,582153,96765,520130,92415,06223,043

139588,619144,06669,901118,61317,71825,452

139699,155144,18875,946116,08323,20928,105

1397101,136139,70875,901111,10325,23528,605

1398105,486148,63875,617114,73029,86933,918

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهاد كتابخانه های عمومی کشور، 1399

به طورکلـی، مـرور شـاخص های حـوزۀ نشـر نشـان می دهـد کـه رشـد ایـن حوزه 
نسـبت به سـال های 1388 و 1392 در بخش هایی مانند تعداد ناشـران، مجوزهای 
پیـش از انتشـار کتـاب صادرشـده و عناویـن کتاب هـای منتشرشـده مثبـت بـوده و 
اغلـب رونـد روبـه رشـد مطلوبـی را داشـته اسـت. تنهـا شـاخص متفـاوت در ایـن 
میان شـمارگان کتاب های منتشرشـده اسـت که باوجود اقدامات انجام شـده در دیگر 
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حوزه ها، نتوانسـته اسـت نسـبت به سـال 1392 رشـد را تجربه کند. با توجه به آنکه 
تعداد کتاب های منتشرشـده رابطه ای مسـتقیم با خرید کتاب و حوزۀ اقتصاد دارد، 
می تـوان معضـالت اقتصـادی، تحریم هـای سـال 1397 به بعد، گرانـی کاغذ و به تبع 

آن کتـاب را از عوامـل اصلـی رونـد منفی این شـاخص دانسـت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اتخاذ سیاست هایی همچون فرهنگ سازی 
انتخاب شهرها و روستاهای پایتخت کتاب،  برای گسترش کتاب خوانی از طریق 
جشنوارۀ کتاب کودک، برگزاری جشنواره های کتاب خوانی و اهدای گستردۀ کتاب به 
کتابخانه های مناطق کمتر برخوردار و همچنین فرهنگ سازی و درونی سازی مطالعه 
و کتاب خوانی در میان جوانان و دانش آموزان از طریق راه اندازی و سامان  دهی بیش 
از 25,000 باشگاه کتاب خوانی در 2000 شهر و روستا و برگزاری جام باشگاه های 
مانند  عواملی  بی تردید  است.  شده  مطالعه  سرانۀ  افزایش  به  موفق  کتاب خوانی 
معضالت اقتصادی، گرانی کاغذ و کتاب و عدم هماهنگی میان دستگاه های موازی 
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ازجمله معضالت و چالش های پیش روی این 
وزارتخانه برای عملکرد مطلوب در این حوزه به شمار می آیند. به طور اجمالی می توان 

گفت، سهم بازار نشر از اقتصاد کشور در سالیان اخیر افزایش یافته است. 
یکــی از عرصه هــای مهــم بــرای تــداوم، پایــداری و توســعۀ صنعــت نشــر 
برگــزاری و مشــارکت در نمایشــگاه های کتــاب اســت. ایــن نمایشــگاه ها میدان هــا و 
فرصت هــای وســیع و مهمــی بــرای عرصــۀ محصــوالت مکتــوب در صنعــت نشــر 
محســوب می شــوند کــه در اقتصــاد فرهنــگ و پایــداری صنعــت نشــر نقشــی مهــم و 
بی بدیــل دارنــد. از ســوی دیگــر، فرهیختــگان و فعــاالن حــوزۀ فرهنــگ و کتــاب نیــز 
ــتیابی  ــرای دس ــبی ب ــای مناس ــگاه ها فرصت ه ــن نمایش ــور در ای ــا حض ــد ب می توانن
بــه محصــوالت فرهنگــی در اختیــار داشــته باشــند. نمایشــگاه های کتــاب نمونــه ای 
از ایجــاد فرصــت در حــوزۀ فرهنــگ بــرای تبــادالت فرهنگــی محســوب می شــوند. 
ــوط  ــی و مســائل مرب ــا حوزه هــای کتاب خوان ــت تــالش کــرده اســت ت ــد دول هرچن
بــه حــوزۀ نشــر و مطالعــه را توســعه بخشــد و در مســیر رشــد و پیشــرفت قــرار دهــد 
و در برخــی حوزه هــا نیــز کمابیــش موفــق بــوده، درنهایــت نتوانســته اســت اهــداف 
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اصلــی خــود را محقــق کنــد. مهم تریــن دلیــل در ایــن میــان بــه مســائل مربــوط بــه 
اقتصــاد و منابــع مالــی بازمی گــردد. تــورم بــاال در چنــد ســال اخیــر همــراه بــا عــدم 
ــار مســائل ناشــی از تحریم هــای  ــر، در کن ــار ســال اخی ــژه در چه ــازار به وی ــات ب ثب
ــاپ و  ــای چ ــن هزینه ه ــاال رفت ــه ب ــذ و درنتیج ــی کاغ ــاز گران ــه سبب س ــه ک ظالمان
گرانــی کتــاب شــده اند، درنهایــت بــه ُافــت بــازار کتــاب و نشــر منجــر شــده اســت. 
درواقــع می تــوان این طــور تبییــن کــرد کــه شــاکلۀ هــر فعالیــت اجتماعــی، بنیان هــای 
اقتصــادی اســت و تــا زمانــی کــه ثبــات الزم در ایــن عرصــه بــه وجــود نیایــد، ســخن 
از توســعه و پیشــرفت فرهنگــی امــری محــال و ناشــدنی بــه نظــر می رســد. همچنیــن 
ــز نبایــد از تأثیــرات همه گیــری  ــه نمایشــگاه ها نی ــا بحث هــای مربــوط ب در رابطــه ب
کرونــا به ویــژه در دو ســال اخیــر غفلــت کــرد؛ چراکــه برگــزاری چنیــن تجمعاتــی را 

عمــاًل ناممکــن ســاخته اســت.

تحلیل وضعیت مطبوعات 

جدول 13: تعداد مطبوعات برحسب محل و فاصلۀ انتشار

سال

تهران

هفتگیروزانهجمع
دو هفته 

یک  بار
ماهانه

دو ماه 
یک  بار

سایرفصلی

139330831292361668931981196265

1394424814933423813352961553343

139530001393212071049192881211

139631501533332271057174971235

1397356915437225612192041081283

1398338216130919611111731100332
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سال

سایر شهرها

هفتگیروزانهجمع
دو هفته 

یک بار
ماهانه

دو ماه 
یک بار

سایرفصلی

1393283113955728758969868322

139440391477744949601341111419

1395304915576745566896625283

1396313217485546657884646329

139738701761052569785115788385

13983898195102749182494807460

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ادارۀ مطبوعات داخلی

نمودار 2: تعداد مطبوعات برحسب فاصلۀ انتشار



فصل چهارم: وضعیت و شرایط سازمان ها و نهادهای فرهنگی  | 83

مرور داده ها در حوزۀ امور مطبوعاتی و اطالع رسانی حکایت از روند همواره مثبت 
و رو به رشد رسانه های گوناگون دارد. رشدهای باال و ساالنۀ 28 و 43 درصدی در 
حوزۀ رسانه ها نشان  از فضای باز برای رسانه ها دارد. تنها استثنا در این میان رسانه های 
چاپی هستند که هرچند در مقایسه با هشت سال گذشته رشد قابل قبولی داشته اند، 
از نیمه های راه روند ُافت را در پیش گرفته اند. در این میان دو نکته قابل طرح به نظر 
می رسد. اول آنکه تحریم ها و معضالت اقتصادی سبب افزایش بیش ازحد قیمت 
کاغذ شده اند که این موضوع درنهایت به افزایش قیمت روزنامه ها، هفته نامه ها و دیگر 
رسانه های چاپی می شود. از سوی دیگر، معضالت اقتصادی سبب می شوند که هنگام 
کوچک شدن سبد هزینه های خانوار، اولین گزینه ها برای حذف، هزینه های مربوط 
به کتاب و روزنامه و به طورکلی امور فرهنگی باشند که جزء ضروریات به حساب 
نمی آیند. دوم آنکه گسترش رسانه های الکترونیکی و توسعۀ دسترسی به اینترنت در 
کشور سبب می شود که استفاده از رسانه های الکترونیکی، هم از جهت اقتصادی و هم 

از جهت دسترسی سریع تر به داده ها، بسیار بهتر و مقرون به صرفه باشد.
تحلیل وضعیت هنر

در ایــن بخــش، عملکردهــا و اقدامــات مربــوط بــه هنــر و آموزش هــای هنــری مــورد 
بررســی قــرار می گیرنــد.

جدول 14: تعداد عناوین نمایش های تولید شده، دفعات اجرا و تماشاگران

تماشاگران )هزار نفر(دفعات اجرانمایشسال

1392493867,6992231

1393491067,4802228

1394594487,3083694

13956924102,5254241
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تماشاگران )هزار نفر(دفعات اجرانمایشسال

13966930101,8885579

1397719885,9778200

1398641595,5025632

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

جدول 15: تعداد اجرای صحنه ای موسیقی

خارج از کشورداخل کشورجمعسال

13933669365118

13943887000000

13955304000000

13966969000000

13979854000000

13986868000000

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ــه ای موســیقی و  ــده و صحن ــه ای نمایــش و موســیقی: اجــرای زن اجــرای صحن
ــه شــمار  ــه ای ب ــر جامع ــر در ه ــی حــوزۀ هن ــای اصل ــا و محوره ــر از موضوع ه تئات
ــه  ــر جامع ــر در ه ــت هن ــنجش وضعی ــاخص های س ــه ش ــع، ازجمل ــد. درواق می آی
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میــزان برگــزاری اجراهــای صحنــه ای موســیقی و نمایــش و میــزان اســتقبال جامعــه 
از ایــن برنامه هــا محســوب می شــود. مــرور شــاخص ها حاکــی از آن اســت کــه 
ــه  ــر نســبت ب ــه ای نمایــش و موســیقی در طــی 8 ســال اخی وضعیــت اجــرای صحن
ــه کــرده اســت. باوجــود ایــن عملکــرد  ــل رشــد چشــمگیری را تجرب دولت هــای قب
مثبــت، معضالتــی همچــون شــیوع کرونــا، معضــالت اقتصــادی در ســالیان اخیــر، 
ــای نمایشــی و  ــال در عرصــۀ هنره ــت مناســب از بخــش خصوصــی فع عدم حمای
موســیقی و نیــز وجــود دیدگاه هــای نامطلــوب در برخــی گروه هــای قــدرت نســبت 
بــه هنــر و ایجــاد معضــالت از ســوی برخــی نهادهــای غیررســمی ازجملــه معضالت 

ــد. ــن حــوزه بوده ان ــر در ای ــرای عملکــرد مطلوب ت ــه ب ــن وزارتخان ــش روی ای پی
آمــوزش هنــر: هــدف اصلــی در ایــن بخــش ســنجش آموزش هــای هنــری و رونــد 

ایــن آموزش هاســت.

جدول 16: تعداد آموزشگاه های آزاد هنری

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

5791 5991 4851 3956 3536 3050 2946 تعداد
تعداد آموزشگاه های 

آزاد هنری

بــا توجــه بــه آمــار و داده هــای محــدود در ایــن شــاخص می تــوان بــه ایــن موضوع 
ــری در انتهــای ســال 1398، نســبت  اشــاره کــرد کــه تعــداد آموزشــگاه های آزاد هن
ــان  ــه کــرده اســت. همچن ــت یازدهــم، رشــد 12 درصــدی را تجرب ــدای دول ــه ابت ب
ــت نهادهــای  ــری، دخال ــا گســترش فعالیت هــای هن ــا ب ــه شــد، مخالفت ه کــه گفت

قــدرت و کمبــود منابــع مالــی موانــع اصلــی در ایــن حــوزه هســتند.
هنرهــای تجســمی: یکــی از شــاخص های اصلــی هنــر، هنرهــای تجســمی 
ــر موردبررســی  ــن شــاخه از هن ــه ای ــوط ب ــن بخــش، شــاخص های مرب اســت. در ای

قــرار می گیرنــد.
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جدول 16: تعداد نمایشگاه های هنرهای تجسمی برگزارشده

1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

6600 5970 5430 5250 نمایشگاه
تعداد نمایشگاه های هنرهای تجسمی 

برگزارشده 

در رابطــه بــا ایــن شــاخص فقــط داده هــای مربــوط بــه دولــت یازدهــم در 
ــال های  ــول س ــاخص در ط ــن ش ــت ای ــیر حرک ــا، س ــن داده ه ــق ای ــترس اند. طب دس
ــال  ــان س ــت در پای ــت و درنهای ــوده اس ــودی ب ــت و صع ــواره مثب 92-1395 هم

ــد. ــان می ده ــه نش ــال پای ــه س ــاز ب ــه آغ ــبت ب ــدی را نس ــد 8 درص 1395، رش

جدول 17: تعداد آثار خریداری شده از هنرمندان

1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

295 260 220 176 اثر تعداد آثار خریداری شده از هنرمندان

در رابطــه بــا ایــن شــاخص فقــط داده هــای مربــوط بــه ســال های 92-1395 در 
دســترس اند. طبــق ایــن داده هــا، ســیر حرکــت ایــن شــاخص در طــول ایــن ســال ها 
مثبــت و صعــودی بــوده اســت و درنهایــت در پایان ســال 1395، رشــد 19 درصدی 

را نســبت بــه آغــاز ســال نخســت نشــان می دهــد.

جدول 18: تعداد نمایشگاه های هنری ایران در خارج از کشور

1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

205 170 130 105 نمایشگاه
تعداد نمایشگاه های هنری ایران در خارج 

از کشور

ــه ســال های 1395-92  ــوط ب ــن شــاخص فقــط داده هــای مرب ــا ای در رابطــه ب
در دســترس اند. طبــق ایــن داده هــا، ســیر حرکــت ایــن شــاخص در طــول ایــن 
ســال ها مثبــت و صعــودی بــوده اســت و درنهایــت در پایــان ســال 1395، رشــد 25 
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درصــدی را نســبت بــه ســال آغازیــن نشــان می دهــد کــه رونــد صعــودی چشــمگیری 
ــود. ــوب می ش محس

جدول 19: آمار خانه های مد و مؤسسات هنری مد و لباس

1398 1397 1396 1395 1394 واحد سنجش شاخص

418 301 195 90 20 مجوز
تعداد خانه های مد دارای مجوز 

)مزون(

416 333 266 220 163 مؤسسه
تعداد مؤسسات هنری مد و 

لباس

طبــق ایــن داده هــا، ســیر حرکــت ایــن شــاخص در طــول ســال های اخیــر همــواره 
مثبــت و صعــودی بــوده اســت و درنهایــت در پایــان ســال 1398، تعــداد خانه هــای 
مــد دارای مجــوز از ایــن وزارتخانــه رشــد 113 درصــدی و تعــداد مؤسســات هنــری 
مــد و لبــاس رشــد 27 درصــدی را نســبت بــه ســال 94 نشــان می دهنــد کــه رونــد 

صعــودی چشــمگیری محســوب می شــود.

تحلیل وضعیت حوزۀ هنر 

همان طـور کـه در توصیـف جدول هـا و شـاخص ها اشـاره شـد، اغلـب داده هـای 
مربـوط بـه سـال های 92-1395 در حـوزۀ هنرهـای تجسـمی در دسـترس قـرار 
دارنـد. در یـک تحلیـل کلـی بایـد گفت کـه وضعیت هنرهای تجسـمی در سـال های 
1392 تـا 1398 مطلـوب بـوده اسـت و همـۀ شـاخص ها رونـدی صعـودی و مثبت 
را به صـورت مسـتمر تجربـه کرده انـد. در تحلیـل روابـط اجتماعـی و فرهنگـی، اگـر 
میـزان مبـادالت و معامـالت فرهنگـی و هزینه هـای جابه جاشـده در ایـن مبـادالت 
را به عنـوان شـاخص های اصلـی بـرای ارزیابـی رونـق و یـا افـت آن حـوزه در نظـر 
بگیریـم، آنـگاه می تـوان گفـت کـه در سـالیان اخیـر، شـاهد رونـق و رشـد عرصه های 
هنـری بوده ایـم. درواقـع، همـۀ حوزه هـای هنـری از هنرهـای صحنـه ای، گالری هـا و 
نمایشـگاه ها، آموزشـگاه های هنـری و تعـداد هنرجویـان و البتـه حوزه هـای مربوط به 
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مـد از رشـد و رونـق درخـور توجهـی برخـوردار بوده انـد. 
درهمین حـال، دو موضـوع ایـن رونـد مطلـوب و روبه رشـد را با مخاطـره مواجه 
سـاخته و می سـازد. اولیـن موضـوع که امـری پیش بینی پذیر و البته همیشـگی اسـت، 
بـه گروه هـای قـدرت رسـمی و غیررسـمی ای بازمی گردد کـه به مخالفت بـا برگزاری 
برنامه هـا و مراسـم هنـری می پردازنـد؛ گروه هایـی کـه هنـر را جز هنری کـه انقالبی و 
دینـی معرفـی می کننـد، معادل بـا بی دینی و ابتـذال می دانند. مخالفت هـای گوناگون 
در این عرصه در هشـت سـال گذشـته به وفور قابل مشـاهده بوده اند. موضوع دوم اما 
همه گیری کروناسـت؛ مسـئله ای که بسـیاری از برنامه های هنری را با مشـکل مواجه 
سـاخته و ضرباتـی جـدی بـه عرصۀ تئاتر، موسـیقی صحنه ای، برگزاری نمایشـگاه ها 

و برنامه هـای گالری هـا وارد کرده اسـت.

تحلیل وضعیت امور دینی

مؤسســات قرآنــی: مؤسســات قرآنــی یکــی از نهادهــا در حیطــۀ فعالیت هــای قرآنــی 
هســتند کــه تعدادشــان ازجملــه شــاخص های مــورد بررســی در حــوزۀ قــرآن و 

ــود. ــوب می ش ــرت محس عت

جدول 20: تعداد مؤسسات قرآنی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

1255 1255 1244 1030 850 620 388 مؤسسه
تعداد مؤسسات 

قرآنی

ــر و  ــت تدبی ــی در دول ــات قرآن ــداد مؤسس ــتۀ تع ــد پیوس ــان از رش ــا نش داده ه
ــه  ــی در ســال 1398، 21/6 درصــد نســبت ب ــداد مؤسســات قرآن ــد. تع ــد دارن امی
ســال 1392 رشــد داشــته اســت کــه حکایــت از رشــدی چشــمگیر در زمینــۀ تعــداد 
مؤسســات قرآنــی دارد. به طورکلــی بایــد گفــت عملکــرد در رابطــه بــا توســعۀ 
ــت. ــوده اس ــوب ب ــیار مطل ــول و بس ــی قابل قب ــات قرآن ــداد مؤسس ــا و تع فعالیت ه
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نمودار 4: آمار مؤسسات قرآنی

ــران  ــی در ای ــی و دین ــم فرهنگ ــای مه ــی از پایگاه ه ــاجد یک ــاجد: مس ــور مس ام
ــا  ــی ب ــی و دین ــای فرهنگ ــی از فعالیت ه ــش مهم ــع، بخ ــد. درواق ــمار می آین ــه ش ب
ــه  ــش، ب ــن بخ ــرد. در ای ــام می پذی ــی انج ــگاه دین ــوان پای ــاجد به عن ــت مس محوری
ارشــاد در  بــه حیطــۀ مســئولیت های وزارت فرهنــگ و  شــاخص های مربــوط 
حــوزۀ مســاجد پرداختــه خواهــد شــد. به صــورت مشــخص و روشــن، دو موضــوع 
میــزان دسترســی افــراد بــه کانون هــای فرهنگــی مســاجد و میــزان دسترســی افــراد بــه 

کتابخانه هــای مســاجد موردبررســی قــرار می گیرنــد.

جدول 21: تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

25,542 24,948 24,249 22,482 21,975 20,096 17,950 کانون
تعداد کانون های 
فرهنگی و هنری 

مساجد

ــوده و  ــش ب ــه افزای ــواره رو ب ــر هم ــال اخی ــاجد در 7 س ــای مس ــداد کانون ه تع
ایــن شــاخص رشــد بســیار باالیــی را تجربــه کــرده اســت. برمبنــای آمارهــا، تعــداد 
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کانون هــای مســاجد در ســال 1398 نســبت بــه ســال 1392 رشــد 6 درصــدی 
ــه نظــر می رســد. داشــته اســت کــه بســیار چشــمگیر ب

جدول 22: تعداد کتابخانه های مساجد

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

8258 7458 7288 6421 6174 5919 5323 باب
تعداد کتابخانه های 

مساجد

کتابخانه هــای مســاجد به صــورت پیوســته و ســاالنه افزایــش  یافته انــد. در ســال 
1398، نســبت بــه ســال آغازیــن دولــت یازدهــم، یعنــی 1392، تعــداد کتابخانه های 

مســاجد 7/6 درصد رشــد داشــته اســت.

حوزۀ حج و زیارت

جدول 23: زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات 

عتبات عالیاتعمره مفردهحج تمتعجمعسال تشرف

13931,385,23059,556)2(775,771549,903

13941,010,401)3(59,660)4(360,362)5(590,379

1395731,84600731,846

1396658,23779,8780578,359

1397484,13079,8590404,271

1398318,81382,4370236,376

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان حج و زیارت

1( آمار مربوط به بازه زمانی 1392/09/24 تا 1393/0٤/06 است.

2( آمار مربوط به بازه زمانی 1392/09/24 تا 1393/0٤/06 است.

3( آمار مربوط به بازه زمانی 1393/09/13 تا 1394/01/30 است.

4( آمار مربوط به بازه زمانی 1394/01/01 تا 1394/12/29 است.
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حوزۀ اوقاف و امور خیریه

جدول 24: تعداد موقوفات و رقبات

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
واحد 
سنجش

شاخص

203,189 196,980 195,015 189,804 178,756 176,527 169,484 موقوفه
تعداد 

موقوفات

1,323,660 1,278,864 1,395,508 972,825 1,177,682 1,235,315 1,192,448 رقبه
تعداد 
رقبات

تحلیــل وضعیــت فرهنگــی نمایندگی هــای جمهــوری اســالمی در خــارج از 
کشــور: وضعیــت فرهنگــی نمایندگی هــای جمهــوری اســالمی در خــارج از کشــور 
قابل قبــول و مطلــوب بــوده اســت؛ هرچنــد وجــود برخــی از عوامــل ازجملــه 
تحریم هــا و گســترش ویــروس کرونــا در ســطح جهــان بســیاری از مبــادالت و 

برنامه هــای فرهنگــی را در دولــت تدبیــر و امیــد بــا کنــدی روبــه رو کرده انــد.
تحلیــل وضعیــت دوره هــای آموزشــی زبــان و ادبیــات فارســی، ایران شناســی و 
اسالم شناســی: تعــداد دوره هــای آموزشــی زبــان و ادبیــات فارســی، ایران شناســی و 

اسالم شناســی در خــارج از کشــور رشــد 3 درصــدی داشــته اســت.

جدول 25: تعداد دوره های آموزش زبان فارسی، ایران شناسی و اسالم شناسی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

251 301 480 477 215 227 213 مورد

تعداد دوره های 
آموزشی زبان و ادبیات 
فارسی، ایران شناسی و 

اسالم شناسی
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نمودار 6: تعداد دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، ایران شناسی و اسالم شناسی

تحلیل وضعیت حوزۀ رسانه، دیجیتال و فضای مجازی

ــانه های  ــی رس ــی و بررس ــاخص ارزیاب ــن ش ــدف از ای ــی: ه ــانه های الکترونیک رس
الکترونیکــی اســت؛ رســانه هایی کــه در فضــای مجــازی منتشــر می شــوند و از طریــق 
ــا،  ــع، در اینج ــتند. درواق ــه هس ــرداری و مطالع ــل بهره ب ــت قاب ــه اینترن ــی ب دسترس
موضــوع نشــر خبــر از طریــق رســانه های رســمی در فضــای مجــازی مــورد بررســی 

ــرد. ــرار می گی ق

جدول 26: تعداد عناوین رسانه های الکترونیکی برخط

1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد سنجش شاخص

3393 2866 2209 2220 1621 739 نشریه
تعداد عناوین رسانه های 

الکترونیکی برخط

مقایســۀ تعــداد عناویــن رســانه های الکترونیکــی برخــط حکایــت از آن دارد کــه 
در طــول ســال های 93-1398، به صــورت متوســط، ایــن شــاخص ســاالنه 35/6 

درصــد رشــد داشــته اســت کــه قابل قبــول و چشــمگیر بــه نظــر می رســد.
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جدول 27: تعداد عناوین رسانه های الکترونیکی غیربرخط

1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد سنجش شاخص

156 145 122 72 38 25 نشریه
تعداد عناوین رسانه های 

الکترونیکی غیر برخط

مقایســۀ تعــداد عناویــن رســانه های الکترونیکــی غیربرخــط حکایــت از آن دارد 
ــن در طــول ســال های 98-1393، به صــورت متوســط، ســاالنه  ــداد عناوی کــه تع
44 درصــد رشــد داشــته اســت کــه قابل قبــول و چشــمگیر بــه نظــر می رســد. 
ــوب  ــی بســیار مطل ــا دولت هــای قبل ــاس ب ــت رســانه های الکترونیکــی در قی وضعی

ــد. اســت و آمارهــا حکایــت از رشــدهای چشــمگیر در ایــن حــوزه دارن

نمودار 7: رسانه های الکترونیکی غیربرخط

جدول 28: تعداد عناوین بازی های رایانه ای منتشرشده

1398 1397 1396 1395 1394 واحد سنجش شاخص

3504 6903 5230 618 673 بازی
تعداد عناوین بازی های رایانه ای 

منتشرشده
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آمارهــای موجــود حکایــت از رشــد مطلــوب و مناســب تعــداد بازی هــای 
رایانــه ای منتشرشــده دارنــد. بــر ایــن اســاس، میــزان بازی هــای رایانــه ای منتشرشــده 

در ســال 1398، 52 درصــد رشــد را نشــان می دهــد.
تولیــد و انتشــار نرم افــزار: در ایــن بخــش بــه بررســی آمارهــای مربــوط بــه حــوزۀ 

نرم افــزار و تولیــد و انتشــار آن پرداختــه خواهــد شــد.

جدول 29: تعداد مجوزهای صادرشدۀ بسته های نرم افزاری داخلی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

3712 23274293 4526 3124 2384 1998 مجوز
تعداد مجوزهای صادرشدۀ 
بسته های نرم افزاری داخلی

جدول 30: تعداد مجوزهای صادرشدۀ تکثیر بسته های نر م افزاری خارجی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

577 522 771 1318 2876 1709 1524 مجوز
تعداد مجوزهای صادرشده 
تکثیر بسته های نرم افزاری 

خارجی

نتیجــۀ عملکــرد در حــوزۀ تعــداد مجوزهــای صادرشــده بــرای تولیــد بســته های 
ــت  ــاله، وضعی ــته و هرس ــورت پیوس ــه به ص ــد ک ــان می ده ــی نش ــزاری داخل نرم اف
بهتــری نســبت بــه ســال قبــل وجــود داشــته؛ ایــن شــاخص به صــورت متوســط بــا 

رشــد ســاالنه 10/9 درصــد مواجــه بــوده اســت.
هرچنــد یکــی از شــاخص ها رونــدی بســیار مثبــت و دیگــری رونــدی سینوســی و 
درنهایــت نزولــی را تجربــه کــرده اســت، بررســی رابطــۀ ایــن شــاخص ها بــا یکدیگــر 
ــداد  ــت تع ــع، اف ــی دارد. درواق ــد داخل ــوزۀ تولی ــوب در ح ــت مطل ــان از وضعی نش
مجوزهــای صادرشــده بــرای تکثیــر بســته های نرم افــزار خارجــی هم زمــان بــا رشــد 
ــن  ــه ذه ــه را ب ــن نکت ــی ای ــزار داخل ــد نرم اف ــرای تولی ــا ب ــداد مجوزه ــمگیر تع چش
متبــادر می کنــد کــه عملکــرد مثبــت و رشــد چشــمگیر تولیــدات داخلــی، تقاضــا و 
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گرایــش بــرای تکثیــر نمونه هــای خارجــی را کاهــش داده اســت. درنتیجــه می تــوان 
این طــور ارزیابــی کــرد کــه عملکــرد در ایــن حــوزه مثبــت و قابل قبــول بــوده اســت.

فعالیت هــای فرهنگــی دیجیتــال: در ایــن بخــش میــزان مجوزهــای فعالیت هــای 
فرهنگــی دیجیتــال موردبررســی قــرار می گیــرد.

جدول 31: تعداد مجوزهای صادرشده برای فعالیت های فرهنگی دیجیتال

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

1690 2107 1729 2629 702 121 155 مجوز
تعداد مجوزهای صادرشده 
برای فعالیت های فرهنگی 

دیجیتال

داده هــا از رشــد چشــمگیر مجوزهــای صادرشــده بــرای فعالیت هــای فرهنگــی 
حکایــت دارنــد. در ســال 1398، در قیــاس بــا آغــاز دولــت تدبیــر و امیــد، تعــداد 

مجوزهــای صادرشــده حــدود 49 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــگ و  ــد گفــت کــه اقدامــات و عملکــرد وزارت فرهن ــی بای ــل کل در یــک تحلی
ــوده اســت؛ رشــد 49  ــول ب ــت و قابل قب ــن حــوزه بســیار مثب ارشــاد اســالمی در ای

ــا دارد. ــات و برنامه ه ــی اقدام ــه اثربخش ــام و البت ــه، اهتم ــان از توج ــدی نش درص
داده هــا حکایــت از رشــد درخــور توجــه و حرکــت مثبــت و روبه جلــوی اقدامــات 
مربــوط بــه فضــای مجــازی و حــوزۀ دیجیتــال دارنــد. تقریبًا همــۀ شــاخص ها در این 
حــوزه رشــدهای بســیار باالیــی را تجربــه کرده انــد. ایــن موضــوع به ویــژه در تولیــد 
بازی هــای دیجیتــال و تولیــد نرم افــزار خودنمایــی می کنــد. توجــه بــه تولیــد داخلــی 
ــه  ــت مواج ــا اف ــی ب ــزار خارج ــته های نرم اف ــر بس ــت تکثی ــد مثب ــا رون ــد ت ــبب ش س
شــود؛ کــه البتــه در کنــار رشــد جــدی تولیــد نرم افــزار داخلــی، حاکــی از گرایش هــا 
بــه تولیــد به جــای تکثیــر اســت. در حــوزۀ فعالیت هــای فرهنگــی دیجیتــال نیــز رشــد 
تعــداد مجوزهــای صادرشــده نشــان دهندۀ گســترش فعالیت هــای فرهنگــی در حــوزۀ 
ــدی بایــد گفــت کــه ایجــاد فضــای  ــال اســت. به طورکلــی و در یــک جمع بن دیجیت
مناســب و تخصیــص تســهیالت و مشــوق ها رشــد جــدی و درخــور توجــه در حــوزۀ 
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دیجیتــال و فضــای مجــازی را در پــی داشــته اند.
بــا توجــه بــه اهمیــت فضــای مجــازی، در ادامــه بــه برخــی فعالیت هــای وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در حــوزۀ فضــای مجــازی و توســعۀ دولــت الکترونیــک 

ــم: اشــاره می کنی
محــور اول: توســعۀ دولــت الکترونیــک. اگرچــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در ســال های قبــل اقدامــات مناســبی در ایــن زمینــه داشــته اســت، تحــوالت 
ســریع فناورانــه در ســال های اخیــر ســبب شــده بــود کــه ایــن وزارتخانــه در تأمیــن 
زیرســاخت ها و تســهیل دسترســی و خدمت رســانی بــه اهالــی فرهنــگ، هنــر و 
رســانه دچــار کاســتی های ملمــوس باشــد. بــر همیــن اســاس، گروهــی از پروژه هــا 
ناظــر بــه ایــن مســئله تعریــف و اجرایــی شــدند کــه اهــم نتایــج آن هــا تــا پایــان آذرمــاه 

ــد:  ــر بوده ان ــه شــرح زی 1399 ب

جدول 32: توسعۀ دولت الکترونیک در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا سال 1392

وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

طراحی و ایجاد 
پنجرۀ واحد 

مجوزها و خدمات 
فرهنگی، هنری و 

رسانه  ای

تعدد عناوین مجوزها و تعدد و ابهام در 
دستورالعمل ها

نبود یک درگاه واحد )پنجرۀ واحد( خدمات
عدم شفافیت و نبود آمار و اطالعات دقیق 

از مجوزها

92 درصد
در وضعیت استقرار آزمایشی 

و آزمایش سامانه

ایجاد سامانۀ کاماًل 
بومی برای تسهیل 
و بهبود ارتباطات 
سازمانی بر بستر 
فضای مجازی 

)وفا(

کم توجهی به ارتباطات شبکه ای در 
سازمان های فرهنگی و ضعف های مفرط 

ساختارهای سلسله مراتبی
استفاده از پیام رسان های خارجی باوجود 

ممنوعیت بخشنامه های باالدستی
عدم امکان ارتباط بین سامانه های دولت 
الکترونیک و پیام رسان های غیرسازمانی

92 درصد
اتمام مرحلۀ طراحی و استقرار 
شبکۀ سامانه و حضور بیش 
از 1800 نفر از کارمندان در 

سامانه
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وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

توسعۀ پورتال 
یکپارچۀ 

اطالع رسانی 
تا سطح همۀ 
شهرستان ها

ضرورت اطالع رسانی اقدامات فرهنگی 
شهرستان ها در زیرپورتال خاص خود با 

هویت جداگانه برای شهرستان

100 درصد
استقرار پورتال به صورت کامل 

در همۀ شهرستان ها

پیاده سازی 
سامانۀ مدیریت 
امنیت اطالعات 
در سطح ستاد 

وزارتخانه

ضرورت تدارک و ارتقای امنیت شبکه های 
زیرساختی ارتباطات و صیانت از داده های 

اطالعاتی وزارتخانه

تشکیل کمیتۀ راهبری و کمیتۀ 
اجرایی ISMS در وزارتخانه

تمهید مقدمات استقرار 
 ISO/IEC استاندارد

27001:2013

بهبود وضعیت 
شبکه ای و 
تجهیزات 
زیرساختی 
وزارتخانه

عدم قابلیت به روزرسانی های امنیتی به دلیل 
ضعف سخت افزاری رایانه های قدیمی

ضرورت بهره مندی مدیران از تجهیزات 
برای انجام دادن وظایف خود در خارج از 

ساعت های کاری و خارج از دفتر کار

64 درصد
خرید و راه اندازی 40 درصد 

از تجهیزات موردنیاز در سطح 
وزارتخانه

محــور دوم: متناسب ســازی ســازمان بــا تحــوالت فضــای مجــازی. عدم تناســب 
میــان ســاختار ســازمانی وزارت و تحــوالت فضــای مجــازی، دومیــن دغدغــۀ ایــن 
برنامــه بــود کــه در ایــن راســتا موردتوجــه واقــع شــد و پروژه هایــی نیــز ناظــر بــر ایــن 
چالــش در دســتورکار قــرار گرفتنــد. اهــم ایــن پروژه هــا و نتایــج آن هــا عبارت انــد 

از: 
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جدول 33: متناسب سازی وزارت با تحوالت فضای مجازی

وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

متناسب سازی بیش از 
74 جایگاه )پست( 

سازمانی فعلی با 
الزامات کنشگری 
سازمانی در فضای 

مجازی

ضعف نیروی انسانی متخصص 
و در پی آن، عدم اشراف 
معاونت های تخصصی و 

ادارات کل استانی به محیط 
دیجیتال

نبود جایگاه های )پست های( 
تخصصی متناسب با تحوالت 

فضای مجازی

93 درصد
اصالح 74 جایگاه )پست( 
سازمانی متناسب با تحوالت 

فضای مجازی در ستاد و ادارات 
کل با تصویب سازمان امور 

اداری

ایجاد 186 جایگاه 
)پست( سازمانی جدید 

در ساختار ستاد و 
ادارات کل استانی

ابالغ مصوبه هیئت وزیران برای 
ایجاد 186 جایگاه )پست(

در وضعیت پیگیری کسب مجوز 
استخدام و طراحی چگونگی 

جذب و استقرار نیرو

تغییر نام و ساختار مرکز 
فناوری اطالعات و 

رسانه های دیجیتال به 
»مرکز توسعۀ فرهنگ و 
هنر در فضای مجازی«

نبود تناسب میان عنوان و 
ساختار مرکز با تحوالت و 

تغییرات فضای مجازی به ویژه 
در دو حوزۀ شبکه سازی فعاالن 
فرهنگی در فضای مجازی و 

کسب وکارهای فرهنگی

ابالغ نام جدید مرکز از سوی 
سازمان اداری و استخدامی کشور
در وضعیت رایزنی با سازمان 

اداری و استخدامی کشور 
برای اصالح ساختار و عناوین 
جایگاه های )پست های( سازمانی

ایده یابی برای بازطراحی 
کل ساختار تشکیالت 

وزارتخانه

تحوالت سریع و پیچیدۀ 
فضای مجازی و تأثیر آن ها 

بر نقش های حاکمیتی، 
ساختارهای ارتباطی و ساختار 

کالن وزارتخانه
نبود نگاه آینده نگر برای 
متناسب سازی نقش ها و 
ساختار وزارتخانه با این 

تحوالت

93 درصد
تدوین 5 بسته اقدامات عملیاتی 

ناظر بر مسائل آیندۀ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

فضای مجازی
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وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

طراحی و اجرای دورۀ 
آموزشی در حوزۀ 
حکمرانی و فضای 

مجازی برای مدیران و 
کارشناسان

ضعف دانش و مهارت مدیران 
و کارشناسان دستگاه های 
فرهنگی برای مواجهه با 
تحوالت فضای مجازی

39 درصد
طراحی کامل دورۀ آموزشی و 

سرفصل ها
تصویب عناوین سرفصل های 
دورۀ آموزشی توسط سازمان 

اداری و استخدامی کشور
انعقاد قرارداد تولید متون 

آموزشی

تدوین و ایجاد 
دستورالعمل سازمانی 
جدید برای دورکاری 

و پاسخ گویی 
غیرحضوری

ضرورت امکان انجام دادن 
مسئولیت ها و ارائه خدمات 
توسط کارکنان در هر زمان و 

هر مکان
ضرورت تدوین و اجرای 

ضوابط و الزامات برای سنجش 
فعالیت دورکاران و حفظ 

امنیت اطالعات

100 درصد
دستورالعمل با لحاظ ابعاد فنی، 
زیرساختی و نیروی انسانی و 

امنیتی تدوین و ابالغ شده و در 
حال اجرا است

متناسب سازی بودجه و 
اعتبارات فعالیت های 
وزارتخانه در فضای 

مجازی

چندین برابر شدن تولید 
محتوای داخلی فضای مجازی 
بدون سیاست گذاری هدفمند

ضرورت ایفای نقش راهبردی 
و استراتژیک بودجه در مسیر 
تحول به سمت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی نوین

80 درصد
معاونت های تخصصی سازمان 
بیش از 20 درصد از برنامه های 
جاری سالیانۀ خود را متناسب با 
موضوع و بستر فضای مجازی 

اصالح کردند

محور سوم: تمهید صیانت مادی و معنوی از فعاالن و کسب وکارهای عرصۀ 
فرهنگ و هنر در فضای مجازی. فعاالن فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان 
اصلی ترین کنشگران، هم در تولید و عرضۀ محتوا و خدمات و هم در ایجاد رونق 
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اقتصادی در حوزۀ اقتصاد دیجیتال، نیازمند حمایت های مادی و معنوی از سوی 
دستگاه های حاکمیتی هستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ناظر به پاسخ گویی 

به این دغدغه، اقدامات زیر را اجرایی کرده است: 

جدول 34: عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینۀ صیانت از فعاالن فرهنگی در 
فضای مجازی

وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

سامانۀ ثبت اثر 
انگشت بر آثار 

صوتی و تصویری

بارگذاری غیرمجاز آثار در 
پلتفرم های بومی انتشار محتواهای 

صوتی و تصویری
سازوکار نامشخص احراز مالکیت 

آثار
عدم اشراف مالک اثر نسبت به 

چگونگی انتشار آثارش در فضای 
مجازی

58 درصد
اتمام طراحی فنی سامانه و در 

حال برگزاری جلسه های رایزنی 
و هماهنگی با معاونت های 

وزارتخانه و مرکز ملی فضای 
مجازی

ایجاد مراکز نوآوری 
و شتاب دهی

سنتی ماندن فرایندهای تولید و 
نشر محصوالت فرهنگی، هنری و 

رسانه ای در وزارتخانه
ضعف زنجیره و چرخۀ تولید 
ارزش از محصوالت وزارتخانه
ضعف ارتباط میان شرکت ها و 

مؤسسات نوآوری با بخش سنتی 
وزارتخانه

58 درصد
امضای توافق نامه با معاونت 

علمی ریاست جمهوری
نهایی شدن دو مکان )سرای 
اهل قلم و میثاقیه( برای ایجاد 

مرکز نوآوری سینما و کتاب
انتخاب شتاب دهندۀ برتر

ایجاد شبکۀ 
ارتباطات فعاالن 

)پلتزار(

عدم هم افزایی ظرفیت ها و 
فعالیت های فعاالن حوزۀ فرهنگ 

و هنر
نبود شبکه سازی و بسترهای الزم 
برای به اشتراک گذاری تجربه ها و 

دانش برای توانمندسازی فعاالن
ضعف در سامان دهی 
کسب وکارهای فرهنگی

62 درصد
اتمام مرحلۀ طراحی مفهومی 

سامانه
در مرحلۀ نهایی طراحی عملیاتی 

سامانه
ایجاد سامانۀ آموزش مجازی ویژه 
برای کسب وکارهای فرهنگی و 

هنری
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وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

ایجاد مجامع 
تخصصی فعاالن 

فرهنگی و هنری در 
فضای مجازی

ضعف حضور ظرفیت 
بخش خصوصی در فرایند 

مقررات گذاری فضای مجازی
عدم شناخت و ارتباط کافی فعاالن 

تولید و نشر محتوا با یکدیگر و 
ضعف هم افزایی آن ها

تشکیل سه مجمع تخصصی 
شامل مجمع ناشران اسالمی در 
فضای مجازی، مجمع فعاالن 

حوزۀ کودک و نوجوان در فضای 
مجازی و مجمع فعاالن عرصۀ 

بین الملل در فضای مجازی
تدارک ایجاد 8 مجمع جدید

طراحی الگوی 
احراز هویت 

موجودیت های 
فرهنگی در فضای 

مجازی

ضرورت شکل گیری نظام قابل 
اطمینان برای هویت در فضای 

مجازی کشور
نیاز به هویت معتبر برای هر نوع 
تعامل فنی، اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اداری میان 

اشخاص، گروه ها، اشیا، خدمات، 
محتواها و مکان ها

عدم شفافیت و وجود گمنامی در 
محتوای موجود در فضای مجازی

34 درصد
شناسایی تمامی موجودیت های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
متناسب با درخواست مرکز ملی 

فضای مجازی

محــور چهــارم: کنشــگری فعــال در تولیــد و نشــر و نظــارت بــر محتــوا و خدمات 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــن وزارتخان ــتی، ای ــناد باالدس ــاس اس ــر اس ــازی. ب ــای مج در فض
ــد و در  ــا ده ــد کنشــگری خــود را در فضــای مجــازی ارتق ــی بای دســتگاه حاکمیت
قالــب کنشــگر فعــال وارد ایــن عرصــه شــود. ایــن مهــم الزاماتــی دارد کــه بــر اســاس 
آن هــا می تــوان پروژه هــا و اقدامــات مربوطــه را در چنــد محــور می تــوان طبقه بنــدی 
کــرد؛ شــامل ایجــاد زیرســاخت های رصــِد تولیــد و مصــرف، شبکه ســازی و 
توانمندســازی فعــاالن و کســب وکارهای فرهنگــی، ارتقــای ســواد رســانه ای کاربــران 
ــر و تبلیغــات در فضــای مجــازی.  و ســامان دهی و توســعۀ فعالیت هــای حــوزۀ خب

ــد از:  اهــم اقدامــات در ایــن محورهــا عبارت ان
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جدول 35: کنشگری در عرصۀ خدمات فضای مجازی

وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

ایجاد پیشخوان 
)داشبورد( رصد و 

پایش تولید و مصرف 
فرهنگی در فضای 

مجازی

نبود گزارش های آماری 
تولید و مصرف محصوالت 
فرهنگی، هنری و رسانه ای در 
گونه بندی های مختلف )مانند 

جغرافیا، سن، موضوع و...(
عدم اطالع از روند تولید و 

مصرف محصوالت فرهنگی، 
هنری و رسانه ای در گذشته و 
پیش بینی آینده به منظور ارائه 

پیشنهاد

59 درصد
اتمام مدل مفهومی سامانه

در وضعیت مراحل نهایی طراحی 
عملیاتی سامانه

طراحی و اجرای 27 
پویش تولیدمحتوا در 

فضای مجازی

عدم توجه به ظرفیت های مردمی 
و عمومی در افزایش تولیدات 
فرهنگی هنری در فضای مجازی
نبود شیوه نامه برای استفاده از 

ظرفیت های مردمی در تولید آثار 
)به موازات جشنواره ها(

59 درصد
تدوین و ابالغ دستورالعمل 

اجرای پویش های منطقه ای، ملی 
و بین المللی

نهایی سازی نظام موضوع ها و 
مجریان پویش های استانی و ملی

ایجاد کنسرسیوم 
تولید و نشر محتوا در 

فضای مجازی

نبود هم گرایی در حوزۀ تولید 
و نشر محتوای بومی در فضای 

مجازی
نبود حلقۀ واسط میان حاکمیت و 

رسانه های دیجیتال
تسهیم ناعادالنۀ درآمدهای ناشی 

از مصرف محتوا

90 درصد
نهایی شدن اساسنامه و اعضا و 

ارکان کنسرسیوم با حضور فعاالن 
اصلی حوزۀ تولید و نشر محتوا

در وضعیت ثبت اساسنامه

تولید 300 اثر سواد 
رسانه ای

رشد فزایندۀ تولیدمحتواهای 
نادرست در فضای مجازی

ضعف تولیدات خوب )نظام مند 
و هدفمند( برای افزایش سواد 

رسانه ای عموم مردم، کارگزاران و 
اهالی فرهنگ و هنر

61 درصد
تدوین نظام موضوع ها و مجریان 

تولید 300 اثر
نهایی شدن سناریوی 300 اثر و 

تولید 30 اثر تاکنون
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وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

طراحی و ایجاد 
سامانۀ مشاوره و 
پاسخ گویی سواد 
رسانه ای و زیست 

مجازی

وجود سؤال ها و شبهه های 
فراوان دربارۀ زندگی مجازی در 

عرصه های مختلف
ضعف نظام مشاوره و برای 
زیست بهتر در فضای مجازی

66 درصد
شناسایی و خرید سامانۀ 

پاسخ گویی
هماهنگی با دستگاه های همکار

تدوین و ابالغ 
دستورالعمل آگهی ها 
و تبلیغات در فضای 

مجازی

عدم شفافیت و نبود مقررات 
الزم برای تبلیغات در فضای 

مجازی
نبود نظارت بر تبلیغات در فضای 

مجازی
گرایش تبلیغات از فضای عمومی 

به فضای مجازی

95 درصد
تدوین آیین نامه با مشارکت 

بخش های مختلف و ابالغ آن 
از سوی معاون امور مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

طراحی و تولید 
سامانۀ مقابله با اخبار 

جعلی و شایعات

نبود سازوکار منظم پاسخ گویی به 
اخبار جعلی در فضای مجازی
تولید محتوای آسیب رسان و 

اخبار جعلی به صورت روزانه در 
فضای مجازی

ضرورت اهتمام به بخشنامۀ 
روشنگری ابالغی معاون اول 

ریاست جمهوری

61 درصد
اتمام طراحی مفهومی سامانه 

و بررسی طرح های شرکت های 
مجری

ــۀ  ــازی عرص ــۀ مج ــر در صحن ــگ و هن ــور فرهن ــترش حض ــم: گس ــور پنج مح
ــو و  ــالمی از یک س ــی اس ــدن ایران ــر و تم ــگ و هن ــی فرهن ــت غن ــل. ظرفی بین المل
مخاطبــان و عالقه منــدان دسترســی بــه آن ظرفیــت در سراســر جهــان از ســوی دیگــر 
ســبب شــده اند کــه بســتر عرضــه و نشــر فضــای مجــازی بــه یــک فرصــت طالیــی 
در تعامــالت و ارتباطــات فرهنگــی بین الملــل تبدیــل شــود. در همیــن راســتا، اهــم 

اقدامــات نوپــا در ایــن زمینــه را بــه شــرح زیــر می تــوان معرفــی کــرد:
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جدول 36: اقدامات برای حضور فرهنگ و هنر ایران در صحنۀ مجازی بین الملل

وضعیت پیشرفت تا پایان آذرماهمسئله/ چالش موجودعنوان پروژه

ایجاد شبکۀ 
تعاملی رایزنان 

فرهنگی و 
فعاالن فرهنگ 
و هنر در فضای 

مجازی

ضرورت تقویت شناخت رایزنان 
فرهنگی از ظرفیت های فرهنگی، هنری 

و رسانه ای کشور
نبود شناخت کافی اهالی فرهنگ و هنر 
از ظرفیت ها و نیازها و امکانات موجود 
برای عرضۀ آثار در سطح بین الملل و 

تولید متناسب با نیازهای بین المللی

26 درصد
اتمام طراحی مدل مفهومی 

و تدوین طرح »مالحظات و  
الزامات اجرایی شبکۀ تعاملی« و 

گفت وگو با رایزنان منتخب

طراحی و اجرای 
پویش تولید و 

نشر محتوا برای 
مخاطبان خارج 

از کشور در 
فضای مجازی

عدم شناخت فعاالن فضای مجازی 
بین الملل داخلی و خارجی همسو

کمبود محتوای مناسب فرهنگی و هنری 
مناسب در فضای مجازی بین الملل
نبود ظرفیت مناسب برای معرفی 

محتوای فرهنگی و هنری کشور در حوزۀ 
بین الملل

42 درصد
نهایی شدن دستورالعمل 
برگزاری پویش بین الملل

در وضعیت بررسی طرح 
پیشنهادی مجری برگزاری

طراحی و اجرای 
کارگاه های 

توانمندسازی با 
حضور رایزنان 
محترم فرهنگی

ضعف توانمندی فعاالن داخلی برای 
تولید محصوالت فرهنگی هنری 

متناسب با نیاز و اقتضائات بین الملل
نبود دوره های آموزشی مؤثر برای 

توانمندسازی فعاالن

25 درصد
نهایی شدن طراحی مفهومی 

کارگاه های آموزشی

ــروی  ــت از نی ــم در حــوزۀ حمای ــر: یکــی از اقدامــات مه ــاری هن ــدوق اعتب صن
انســانی تأســیس صنــدوق مالــی اعتبــاری بــرای حمایــت از نیــروی انســانی فعــال در 
همــان حــوزه اســت. هرچــه ایــن صنــدوق بتوانــد تعــداد بیشــتری از افــراد را پوشــش 
دهــد، بــه نتیجــۀ مطلــوب و نهایــی نزدیک تــر می شــود. در ادامــه، رویــۀ مربــوط بــه 

تعــداد اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر را بررســی خواهیــم کــرد.
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جدول 37: تعداد اعضای صندوق اعتباری هنر

1398 1393 واحد سنجش شاخص

72,111 17,888 نفر تعداد اعضای صندوق اعتباری هنر

بـا توجـه بـه آمـار جـدول بـاال می تـوان به ایـن نکته اشـاره کـرد که تعـداد اعضای 
صندوق اعتباری هنر در سـال 1398، نسـبت به سـال 1393، رشـد 32/2 درصدی 

را تجربه کرده اسـت.
ــت  ــئلۀ اهمی ــوزه ای مس ــر ح ــانی در ه ــروی انس ــای نی ــی از دغدغه ه ــه: یک بیم
ــا  ــه از قبیــل تصادفــات و ی ــا مدیریــت رخدادهــا و حــوادث غیرمترقب ــده و ی ــه آین ب

ــه می شــود. ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــن بخــش ب ــاری اســت. در ای بیم

جدول 38: پوشش بیمه ای هنرمندان

1398 1393 واحد سنجش شاخص

43,000 26,000 نفر تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر

25,946 6346 نفر تعداد بیمه شدگان تکمیلی صندوق اعتباری هنر

تعــداد بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعــی صنــدوق هنــر در ســال 1398 بــه 43 هــزار 
نفــر رســیده کــه نســبت بــه ســال 1393، 10/4 درصــد رشــد داشــته اســت. تعــداد 
ــزار و  ــه 25 ه ــال 1393 ب ــر در س ــزار و 346 نف ــز از 6 ه ــی نی ــدگان تکمیل بیمه ش

946 نفــر در ســال 1398 رســیده کــه 32/5 درصــد رشــد داشــته اســت.

حمایت از هنرمندان

جدول 39: میزان تسهیالت قرض الحسنۀ اعطایی به اعضای صندوق اعتباری هنر

1398 1393 واحد سنجش شاخص

44,310 3765 میلیون ریال
میزان تسهیالت قرض الحسنۀ اعطایی به اعضای صندوق 

اعتباری هنر
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ــدان از  ــدوق هنرمن ــای صن ــه اعض ــنه ب ــی قرض الحس ــهیالت اعطای ــزان تس می
ــون  ــارد و 431 میلی ــه 4 میلی ــال 1393 ب ــان در س ــزار توم ــون و 500 ه 376 میلی
ــد. ــان می ده ــد را نش ــد رش ــه 63/7 درص ــت ک ــیده اس ــال 1398 رس ــان در س توم

تحلیل عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مــرور کلــی عملکــرد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نشــان می دهــد کــه بیشــتر 
شــاخص های مربــوط بــه حــوزۀ فرهنــگ و هنــر رونــد رو بــه رشــد و مثبتی داشــته اند. 
البتــه در ارزیابــی عملکــرد ایــن وزارتخانــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه به دلیــل ماهیــت 
دینــی و ایدئولوژیــک حاکمیــت سیاســی در ایــران، نهادهــای حاکمیتی، دینــی و البته 
ــادی هســتند کــه در حــوزۀ فرهنــگ مســئولیت و  گروه هــای قــدرت غیررســمی زی
ــل تعــدد نهادهــا در ایــن عرصــه، بخــش  ــر ایــن اســاس و به دلی ــد؛ و ب قــدرت دارن
مهمــی از منابــع مالــی، اختیــارات سیاســت گذاری و قــدرت اجرایــی خــارج از 

کنتــرل دولــت و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســال های اخیــر کوشــیده اســت بــا تغییــر 
نگرش هــا و فضاهــای کاری در حوزه هــای فرهنگــی و هنــری، جــو و محیطــی 
ــا  ــت، ب ــد. درحقیق ــم کن ــه فراه ــن عرص ــاالن ای ــرای فع ــوب را ب ــول و مطل قابل قب
اتخــاذ سیاســت هایی همچــون تــالش بــرای آشــتی اصحــاب فرهنــگ، هنــر، ادب، 
قلــم، نشــر، رســانه، ســینما و... بــا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و دولــت؛ ایجاد 
ثبــات و آرامــش و پرهیــز از فضــای مناقشــه در محیط فرهنگی؛ ایجاد بســتر و فضای 
امنیــت فرهنگــی بــرای فعــاالن حــوزۀ فرهنــگ و هنــر )امنیــت فکــر، بیــان و قلــم(؛ 
افزایــش تولیگــری و کاهــش تصدیگــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از طریــق 
بــه رســمیت شــناختن و تقویــت نهادهــای عمومــی، مردمــی و مؤسســات فرهنگــی 
و واگــذاری امــور اجرایــی بــه آن هــا )ازجملــه واگــذاری برگــزاری جشــنواره ها، 
ــات  ــی و مؤسس ــای صنف ــه انجمن ه ــانی ب ــگاه ها و خدمات رس ــا، نمایش همایش ه
ــای  ــازات و فرصت ه ــۀ امتی ــع عادالن ــی(؛ توزی ــش خصوص ــری بخ ــی و هن فرهنگ
و  اشــخاص؛  و  مؤسســات  شهرســتان ها،  اســتان ها،  تمامــی  بــرای  فرهنگــی 
ــه  ــی ک ــلیقه ای و غیرکارشناس ــای س ــال ممیزی ه ــع ِاعم ــرای رف ــالش ب ــت ت درنهای
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موجــب واکنــش و نارضایتــی گســتردۀ اصحــاب فرهنــگ و هنــر شــده بــود، وزارت 
ــد و  ــته باش ــی داش ــرد مطلوب ــا عملک ــت ت ــیده اس ــالمی کوش ــاد اس ــگ و ارش فرهن
فضــای مناســبی را بــرای توســعۀ اقدامــات و عملکردهــا در حوزه هــای فرهنگــی و 
هنــری ایجــاد کنــد. مــرور داده هــای بررسی شــده در ایــن گــزارش نیــز نشــان می دهــد 
کــه ایــن وزارتخانــه تاحــدودی در دســتیابی بــه ایــن اهــداف موفــق بــوده اســت. امــا 
همان طــور کــه اشــاره شــد، وجــود مشــکالتی جــدی در چنــد دهــۀ اخیــر تاانــدازه ای 
موفقیــت ایــن سیاســت ها و برنامه هــا را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. مهم تریــن 

ــد از: ــا عبارت ان ــالت و چالش ه ــن معض ای
تعدد نهادها و دستگاه های تأثیرگذار در حوزۀ فرهنگ؛	 
نبــود سیاســت و خط مشــی مشــخص و مســتمر در خصــوص نقــش دولــت 	 

در حــوزۀ فرهنگ؛
نگاه امنیتی و سلیقه ای به حوزۀ فرهنگ؛	 
ــوزۀ 	  ــه ح ــوط ب ــن مرب ــودن قوانی ــیرپذیر ب ــفافیت و تفس ــدم ش ــام و ع ابه

فرهنــگ و هنــر؛
مواجهــۀ انفعالــی بــا نوآوری هــا و فناوری هــای ارتباطــی و رســانه ای و 	 

ــا؛ ــرد آن ه ــوذ و کارب ــر نف ــنتی در براب ــت س مقاوم
رویکرد انفعالی و تدافعی در مواجهه با جریان های فرهنگی جهانی؛ و	 
معضــالت اقتصــادی، کمبــود بودجــه، تحریم هــا، شــیوع همه گیــری کرونــا 	 

کــه بــه تعطیلــی و آســیب رســیدن بــه بســیاری از برنامه هــا و اقدامــات در 
حــوزۀ فرهنــگ و هنــر منجــر شــد. 

نتیجــۀ تمامــی ایــن مســائل، تــداوم بحــران و ضعــف جــدی در حــوزۀ اقتصــاد 
فرهنــگ بــود؛ درحقیقــت، رکــود نه تنهــا در عرصــۀ اقتصــاد بلکــه در حــوزۀ فرهنــگ 

نیــز به شــدت وجــود داشــته اســت.
ــگ و ارشــاد  ــای وزارت فرهن ــی از نخســتین گام ه ــۀ ســینما یک بازگشــایی خان
ــد  ــته، رش ــال گذش ــت س ــول هش ــود. در ط ــر ب ــال های اخی ــت در س ــالمی دول اس
کّمــی و کیفــی تولیــدات ســینمایی آشــتی مخاطبــان بــا ســینما را رقــم زد. در چهــار 
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ســالی کــه از فعالیــت مدیــران ســینمایی در ســال های 92-1396 گذشــت، شــاهد 
تجهیــز 93 ســالن ســینما در شــهرهای مختلــف کشــور بــه پخــش دیجیتــال، 
به روزرســانی سیســتم اکــران و نمایــش در 70 ســالن ســینمایی و حمایــت از تولیــد 
محصــوالت ســینمایی متناســب بــا نیــاز، تقاضــا و ســلیقۀ عمومــی جامعــه بودیــم 
کــه بــه نقش آفرینــی مؤثــر دولــت در توســعۀ اقتصــاد ســینما انجامیــد. ایجــاد گــروه 
ســینمایی »هنــر و تجربــه« بــا هــدف اکــران فیلم هــای غیرتجــاری، ورود ایــن 
گــروه ســینمایی بــه جشــنوارۀ فیلــم فجــر بــا داوری مســتقل، جدایــی بخــش ملــی 
ــش  ــر دو بخ ــه ه ــری ب ــۀ باالت ــه وزن و وجه ــر ک ــم فج ــنوارۀ فیل ــی جش و بین الملل
داد، دریافــت بزرگ تریــن جایــزۀ بازیگــری و فیلم نامــه از جشــنوارۀ کــن و دریافــت 
جایــزه بهتریــن فیلــم از میــان فیلم هــای خارجــی در اســکار 2017 ازجملــه مهم تریــن 

ــد. ــر بودن ــال های اخی ــینمایی در س ــای س رخداد ه
ــر و  ــت تدبی ــال اول دول ــر در س ــث نش ــوالت در بح ــن تح ــن ای ــاید مهم تری ش
ــگ و ارشــاد اســالمی از  ــور فرهنگــی وزارت فرهن ــت ام ــاد. معاون ــاق افت ــد اتف امی
ــد داشــت و آن  ــز تأکی ــش از هــر چی ــه بی ــك نكت ــر ی ــدا در حــوزۀ نشــر ب ــان ابت هم
ــگ و  ــت فرهن ــر وق ــی، وزی ــی جنت ــی عل ــود؛ حت ــه ناشــران ب ــارات ب ــض اختی تفوی
ارشــاد اســالمی، در این بــاره بــه ممیــزی كتــاب هــم رســید و بحــث ممیــزی بعــد از 
نشــر را مطــرح كــرد. وی بــا ایــن اقــدام تــالش کــرد دقــت ناشــران را بــرای انتشــار 
محتــوا بــاال ببــرد. درواقــع، در ایــن مســیر كار نظــارت بــر محتــوای كتــاب، پــس از 
ــد  ــار آن نرفتن ــر ب چــاپ كتــاب صــورت می گرفــت! امــری كــه خیلــی از ناشــران زی
ــران  ــا بح ــذ ت ــت کاغ ــش قیم ــان ها و افزای ــت. نوس ــده اس ــوا مان ــا در ه ــوز پ و هن
مخاطــب و تعطیلــی چاپخانه هــا ازجملــه مشــکالتی بودنــد كــه جنتــی در ابتــدای راه 
بــا آن هــا دســت وپنجه نــرم كــرد. در زمینــۀ نشــر كتــاب، بــر اســاس آمــار اعالم شــده 
از ســوی خانــه کتــاب، از ابتــدای ســال 1392 تــا پایــان ســال 1398، تعــداد 613 
هــزار و 962 عنــوان کتــاب منتشــر شــد کــه از ایــن میــان، 473 هــزار و 821 عنــوان 

ــه ترجمــه اختصــاص دارنــد.  ــه ب ــه تألیف انــد و بقی مربــوط ب
ــاب،  ــۀ کت ــران، عیدان ــعت ای ــه وس ــی ب ــون کتاب فروش ــی چ ــزاری طرح  های برگ
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تابســتانۀ کتــاب و طــرح پاییــزۀ کتاب فروشــی ها را می تــوان ازجملــه اقدامــات 
دولــت در زمینــۀ افزایــش کتاب خوانــی برشــمرد. 

ــر از  ــی کشــور کاری کــرد کــه 6/5 هــزار نف ــگ قرآن ــای فرهن ــرای ارتق ــت ب دول
ــان  ــی در پای ــی از مؤسســات قرآن ــزان حمایــت مال ــی بیمــه شــوند. می خادمــان قرآن
ســال 1398 بــه 27 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال رســید. همچنیــن میــزان حمایــت 
مالــی از فعالیت هــای قرآنــی در پایــان ســال 1398 مبلــغ 6 میلیــارد و 272 میلیــون 

ریــال بــوده اســت.
حــوزۀ رســانه هــم به عنــوان یکــی از مهم تریــن حوزه هــای فرهنگــی، در هشــت 
ــرای نشــریه های  ــود. صــدور مجــوز ب ــت ب ــام دول ســال گذشــته موردتوجــه و اهتم
مکتــوب و پایگاه هــای خبــری یکــی از اقدامــات مثبت دولت در ایجاد تکثر رســانه ای 
بــود. تدویــن آیین نامه هــا و اجــرای قانــون دسترســی آزاد بــه اطالعــات، اجــرای طــرح 
ــوف  ــگاران توســط صن ــا، رســانه های فضــای مجــازی و خبرن ــدی روزنامه ه رتبه بن
ــات  ــر اقدام ــات از دیگ ــوزۀ  مطبوع ــه ح ــی ب ــای پرداخت ــازی در یارانه ه و شفاف س
ــر خــط  ــی اســت، رســانه های الکترونیکــی ب دولــت در حــوزۀ رســانه هســتند. گفتن

ــه کردنــد. ــز رشــدی دســت کم 35 درصــدی را تجرب )خبرگزاری هــا( نی
ــا  ــۀ م ــتند. در جامع ــور هس ــی كش ــعۀ فرهنگ ــادی از توس ــی نم ــای نمایش هنره
كــه همــواره ســایۀ دولــت بــر ســر نهادهــای صنفــی بــوده، توســعۀ تئاتــر و هنرهــای 
نمایشــی هــم در دســتان نهادهــای دولتــی اســت؛ هرچنــد مســئوالن دولتــی ازجملــه 
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد از همــان آغــاز، چــه در میــان شــعارهای انتخاباتــی و چه 
بعــد از آن، بارهــا تأکیــد كردنــد: »فرهنــگ را بایــد بــه اصحــاب هنــر بســپاریم، بــه 
ــر، مــا افزایــش  ــد«. بااین حــال، در ســال های اخی ــه کرده ان ــر را تجرب کســانی کــه هن
ــت بیشــتر  ــداد صندلی هــا و فعالی ــی نمایش هــا و تع ــش كّم ــر، افرای ســالن های تئات
گروه هــای تئاتــری را شــاهد بودیــم. از طــرف دیگــر، بازســازی و افتتــاح ســه ســالن 
ــی  ــوزۀ هنرهــای معاصــر هــم رخدادهــای مثبت ــاالر ســنگلج و م ــر شــهر و ت از تئات
بــه حســاب می آینــد. بــر اســاس آخریــن آمارهــای رســمی، در ســال 1391، تعــداد 
عناویــن نمایش هــای تولیدشــده 4 هــزار و 891 بــود کــه در ســال 1399 ایــن 
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تعــداد رشــد چشــمگیری داشــت. در ســال 1391، تعــداد تماشــاگران نمایش هــای 
اجراشــده 2 میلیــون و 208 هــزار نفــر بــود کــه در ســال 1398، ایــن تعــداد بــه 5 
ــی  ــیوع پاندم ــل ش ــال 1399 به دلی ــه در س ــید؛ البت ــر رس ــزار نف ــون و 632 ه میلی
کرونــا افــت شــدیدی داشــت. ازجملــه اقدامــات دیگــر در عرصــۀ هنرهــای نمایشــی 
ــر شــدن آن در دور  ــار براب ــش از چه ــر در دور اول و بی ــر شــدن بودجــۀ تئات دو براب
ــه ای  ــش صحن ــه حــدود 100 نمای ــود. اجــرای روزان ــی ب ــت حســن روحان دوم دول
از اقدامــات مثبــت دولــت در عرصــۀ نمایــش بــود. به عنــوان نمونــه یــا مثــال، 
چالش هــای اساســی صنعــت ســینما و نمایــش در کشــور شــامل مــوارد زیــر هســتند:

چنــد هــزار ســینماگر بیــکار و ازکارافتــاده: پــس از تغییــر ســریع و اجتناب ناپذیــر 
فضــای ســینما از آنالــوگ بــه دیجیتــال، ســیل عظیمــی از ســینماگران در مشــاغلی 
نظیــر البراتــوار فیلــم، فیلم بــرداری، تدویــن و... کــه همگــی بــا سیســتم های آنالــوگ 
متکــی بــه نگاتیــو کار می کردنــد، بیــکار شــدند. شــمار اندکــی از ایشــان توانســتند 
خــود را بــه روز کننــد و بــه صنعــت ســینمای دیجیتــال بپیوندنــد؛ امــا اغلــب آن هــا 
به واســطۀ ســن بــاال، تــوان یــا حوصلــۀ فراگیــری فناوری هــای نویــن ســینما را 
نداشــتند و بیــکار ماندنــد. اغلــب این هــا کــه همــواره پشــت دوربیــن بوده انــد و بــرای 
ــی  ــرای زندگ ــای الزم ب ــدون حداقل ه ــتند، ب ــده هس ــر شناخته ش ــردم کمت ــوم م عم
ــود؛  ــزرگ نمی ش ــروه ب ــن گ ــه از ای ــز بیم ــی به ج ــچ حمایت ــتند و هی ــه هس آبرومندان

گروهــی کــه نقــش مؤثــری در بســیاری از تولیــدات مهــم تاریــخ ســینما داشــتند.
ــه  ــبت ب ــران نس ــینمای ای ــاد س ــود اقتص ــود و رک ــینما: صع ــه ای س ــاد ژل اقتص
ــینما را  ــاد س ــوع، اقتص ــن موض ــت و همی ــدیدتر اس ــریع تر و ش ــا س ــر بخش ه دیگ
ــر منفــی اقتصــادی در فضــای  ــن اث ــا کوچک تری ــه ای کــرده اســت؛ به طوری کــه ب ژل
ــود. از  ــان می ش ــینمایی عی ــای س ــروش فیلم ه ــر ف ــر آن ب ــور، تأثی ــب وکار کش کس
ســوی دیگــر، رونــق ســینما نیــز دیرتــر از ســایر بخش هــا آغــاز می شــود. ایــن مســئله 
به واســطۀ آن اســت کــه ســینما جــزء نیازهــای ضــروری نیســت و مــردم بــا وارد آمــدن 
ــه  ــر اضاف ــی حــذف و دیرت ــر از ســبد کاالهــای مصرف فشــار اقتصــادی، آن را زودت
ــوان ســازوکار قطعــی پیشــنهاد داد، چــون  ــن چالــش نمی ت ــع ای ــرای رف ــد. ب می کنن



فصل چهارم: وضعیت و شرایط سازمان ها و نهادهای فرهنگی  | 111

ایــن مســئله کامــاًل بــه تــوان اقتصــادی خانواده هــا وابســته اســت و بحــث فراتــر از 
ــوار و قــدرت خریــد در کشــور بازمی گــردد. ــه کلیــت اقتصــاد خان ســینما و ب

مجموعه هایــی  آخریــن  از  نمایــش:  زیرســاخت های  ســریع  توســعۀ  عــدم 
ــش و... ســراغ ســاختش  ــارک، ورزشــگاه، ســالن همای ــس از پ کــه شــهرداری ها پ
می رونــد، ســالن سینماســت. بــه همیــن دلیــل، هنــوز شــهرهای زیــادی بــدون ســالن 
ــک  ــد. ی ــی بی بهره ان ــکان فرهنگی-رفاه ــن ام ــه ای ســینما هســتند و از دسترســی ب
راهــکار مؤثــر و زودبــازده می توانــد »مکلــف کــردن« شــهرداری ها بــه ســاخت 
ــوان بخشــی  ــا دو ســاله به عن ــی کوتاه مــدت یــک ت ــازه زمان ســالن ســینما در یــک ب
ــا به ســرعت زیرســاخت  ــی باشــد ت ــت بودجــۀ عموم ــال دریاف از تعهداتشــان در قب
ــه  ــه نظــر می رســد از ســازوکارهایی ک ــن روش ب ــد. ای ــدا کن ــن حــوزه توســعه پی ای
تاکنــون در پیــش گرفتــه شــده اند، مؤثرتــر خواهــد بــود؛ و شــهرداری ها بــرای 
دریافــت اعتبــارات فرهنگی شــان، به ســرعت دســت بــه کار ایجــاد ایــن زیرســاخت 
مهــم بــرای کشــور می شــوند کــه کارکــرد فرهنگی-رفاهــی دارد. حمایــت از احــداث 
ــدون ســالن ســینما از دیگــر اقدامــات  ــد در شــهرهای ب پردیس هــای ســینمایی امی

اخیــر دولــت در ایــن شــهرها بــوده اســت.
هزینــۀ بــاالی تولیــد فیلــم: بــا افزایــش شــدید تــورم در چنــد ســال اخیــر، هزینــۀ 
تولیــد در ســینما به شــدت بــاال رفتــه اســت. درهمین حــال، تولیــد باکیفیــت 
مســتلزم هزینــه بســیار باالیــی اســت. تولیــد یــک اثــر فوق العــاده  نســبت بــه یــک اثــر 
عالــی، بــا افزایــش هزینــۀ 10 درصــدی مواجــه نیســت؛ بلکــه افزایــش هزینــۀ 80 تــا 
100درصــدی را در پــی دارد. از ایــن رو، یکــی از دالیــل محــدود بــودن تولیــد آثــار 
باکیفیــت، منابــع و زمــان محــدودی اســت که کارگــردان بــرای تولید در اختیــار دارد. 
گیشــۀ ســینمای ایــران اغلــب تــوان بازگردانــدن ایــن هزینــه را نــدارد؛ و تولیــد چنیــن 
آثــاری از ریســک باالیــی برخــوردار اســت کــه کمتــر تهیه کننــده و ســرمایه گذاری بــه 
آن تــن می دهــد. یــک راهــکار مؤثــر همــان گســترش ســریع ســالن های سینماســت 
تــا بــا افزایــش گســترۀ اکــران، تولیــد گران قیمــت و پرهزینــه در ســینمای ایــران نیــز 

مقرون به صرفــه شــود.
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یــک  ایــن  دنیــا:  فیلم ســازی  روز  فنــاوری  و  دانــش  بــا  فاصلــۀ چشــمگیر 
واقعیــت اســت کــه ســینمای ایــران فاصلــۀ چشــمگیری بــا ســینمای روز دنیــا، چــه 
ــی، دارد. گروهــی از ســینماگران  ــی و چــه به لحــاظ ابزارهــای فن به لحــاظ دانــش فن
پیش کســوت اغلــب از کرختــی و غــروری برخوردارنــد کــه یادگیــری در دوران 
موســپیدی و به روزرســانی دانششــان را بــا حضــور در کالس هــای بین المللــی، 
ــم  ــی پیشینشــان فیل ــا داشــته های فن ــب، ب ــد و بدین ترتی خــالف شــأن تلقــی می کنن
ــل در  ــش روز و تحصی ــکان اســتفاده از دان ــب ام ــز اغل می ســازند. نســل جــوان نی
مراکــز ســینمایی آمریــکا را نــدارد؛ مراکــزی کــه حتــی نســبت بــه ســطح فیلم ســازی 
ــاوری نیــز  کشــورهایی چــون انگلیــس نیــز فاصلــۀ محسوســی دارنــد. در حــوزه فن
اگــر فنــاوری را محــدود بــه دوربیــن و لنــز و نــور و صــدا بدانیــم، وضعیــت ســینمای 
ایــران مناســب اســت؛ امــا اگــر قــرار باشــد دربــارۀ روبات هایــی ســخن بگوییــم کــه 
نقــش فیلم بــردار را در پروژه هــای بــزرگ ایفــا می کننــد یــا از دقــت و جزئیــات 
ــم، شــرایط مناســبی در کشــور  ــان آوری ــه می ــاوری روز ســخنی ب ــا فن ــرداری ب فیلم ب

ــدارد. وجــود ن
عــدم تناســب منابــع بــا خواســته ها: همــۀ نهادهــا و مســئوالن ارشــد و چهره هــای 
تأثیرگــذار، از ســینمای ایــران و ســینماگران کشــورمان توقــع تولیــد آثــار دارای 
ارزش هــای ملــی و مذهبــی نظیــر آثــار دفــاع مقــدس، تاریخــی و مذهبــی را دارنــد. 
از قضــا، ایــن جنــس تولیــدات در نظــام تولیــد گران ترین هــا هســتند و بــرای تولیــد 

هریــک از آن هــا بایــد ســرمایه گذاری ســنگینی انجــام داد.
ممیــزی دردسرســاز و بی قاعــده: ممیــزی در ســینمای ایــران دارای خطــوط 
قرمــزی اســت کــه بســته بــه زمــان، مــکان و اشــخاص حــدود و ثغــورش دســتخوش 
ــار  ــش1 )اختی ــواره کارت بالن ــازان هم ــی فیلم س ــت. برخ ــی اس ــرات محسوس تغیی
ــد  ــد، می توانن ــوژه ای برون ــر س ــراغ ه ــًا س ــد و تقریب ــفید( دارن ــدود/کارت س نامح
اثرشــان را بســازند؛ امــا گروهــی دیگــر حتــی تــوان تأییدیــه گرفتــن بــرای نــام مطلــوب 

فیلمشــان را نیــز ندارنــد. 

1. blanche 
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ایــن موضــوع شــاید یکــی از اصلی تریــن مشــکالت دولــت در عرصــۀ موســیقی 
ــه  ــد ب ــق امی ــا هــدف تزری ــدا ب ــت یازدهــم کــه از ابت ــال، دول ــرای مث ــوده اســت. ب ب
ــرت و  ــان کنس ــرای جوان ــادی را ب ــای ش ــی از راه ه ــواره یک ــود، هم ــده ب ــه آم جامع
موســیقی می دانســت! امــری کــه چالش هــای زیــادی را بــه وجــود آورد. البتــه 
مســئوالن فرهنگــی بــرای حــل آن بــه نتیجــه نرســیدند و دولــت هرچنــد بــا بازگشــایی 
ارکســتر ســمفونیک تهــران در اســفندماه 1393 و ارکســتر ملــی در خردادمــاه 
1394 قدم هــای خوبــی را در عرصــۀ موســیقی برداشــت، بااین حــال، مســئلۀ لغــو 
کنســرت ها یکــی از ُپرچالش تریــن روزهــای دولــت را رقــم زد. به هرحــال، دولــت 
نتوانســت بــرای لغــو نشــدن کنســرت ها کاری انجــام دهــد؛ امــری کــه به بــاور بعضــی 
ــی داد؛ و  ــری فرهنگــی را نشــان م ــت و مســئوالن در اداره و تصمیم گی ــی دول ناتوان
ــوان گروه هــای فشــار  ــا عن ــا فرهنــگ و غیرمســئول ب ــط ب اینکــه نهادهایــی غیرمرتب
قوانیــن را زیــر پــا می گذاشــتند و دولــت اقدامــی نمی کــرد. درنهایــت، کار بــه جایــی 
رســید کــه جنتــی )وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی( اعــالم کــرد کنســرت ها فقــط 
ــی  ــو کنســرت ها را در خیل ــود کــه لغ ــی ب ــن در حال در مشــهد برگــزار نمی شــود؛ ای
از شــهرهای دیگــر نیــز شــاهد بودیــم؛ لغــو کنســرت هایی کــه حتــی موســیقی ســنتی 

هــم شــامل آن هــا بــود.

عملکرد و اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
در حــوزۀ وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی می تــوان بــه تدابیــر 
و اقدامــات زیــر اشــاره داشــت؛ امــا پیــش از آن، بــرای توصیــف وضعیــت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی می تــوان بــه چالش هایــی نظیــر ضعــف 
زیرســاخت های اساســی صنعــت گردشــگری، موانــع و محدودیت هــای قانونــی 
ــا  ــی در برخــورد ب و ســازمانی جــذب گردشــگر خارجــی، وجــود چالش هــای قانون
ــان بخش هــای  ــف می ــا اشــیا و بناهــای تاریخــی، همــکاری ضعی ــط ب ــم مرتب جرای
اطــراف  در  شــهرها  مردم نهــاد، گســترش  ســازمان های  و  خصوصــی  دولتــی، 
بافت هــای تاریخــی بــدون توجــه بــه آثــار مخــرب آن، عــدم توجــه بــه ابعــاد اقتصادی 
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و درآمدزایــی بخــش صنایع دســتی، نبــود هماهنگی هــای الزم میــان ســازمان و ســایر 
دســتگاه های اجرایــی، ناکارآمــدی بخــش خصوصــی در ادارۀ بناهــای تاریخــی، 
ــر اقتصــاد گردشــگری، ضعــف  ــی ب ــی و بین الملل ــر مســتقیم سیاســت های مل تأثی
آشــنایی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان صنایع دســتی در زمینــۀ تولیــد آثــار صادراتــی 
و بازرگانــی خارجــی، ضعــف مدیریــت کالن در صنعــت گردشــگری، وجــود صنایــع 
ســایت های  و  روســتاها  مجــاورت  در  معــادن  از  بهره بــرداری  و  و کالن  خــرد 

گردشــگری اشــاره کــرد.
به طــور ویــژه، چالش هــای حــوزۀ میــراث فرهنگــی شــامل ناکارآمــدی در تعییــن 
ــی  ــی، تاریخ ــیای فرهنگ ــت از اش ــی و حفاظ ــود کارشناس ــی، نب ــار تاریخ ــم آث حری
)ســامان دهی و مستندســازی(، معــدن کاوی و تخریــب میــراث طبیعــی نظیــر 
جنگل هــا، عــدم رســیدگی بــه بافــت اجتماعــی و بافت هــای تاریخــی فرســوده و از 
ــۀ  ــه بهان ــن مزیت هــای گردشــگری آن هــا، تخریــب بافت هــای تاریخــی ب ــان رفت می
ــی،  ــراث فرهنگ ــی و می ــن تاریخ ــرای اماک ــد ب ــی واح ــود متول ــهری، نب ــعۀ ش توس
عــدم شفاف ســازی ارجحیــت دســتورالعمل ها نســبت بــه یکدیگــر در ادارات 
ــراث فرهنگــی  ــراث فرهنگــی، عــدم تعامــل و همــکاری ســازمان می ــه می ــوط ب مرب
ــراث فرهنگــی، قصــور  ــگان حفاظــت می ــا ســازمان های مردم نهــاد، ناکارآمــدی ی ب
در حفــظ اســتانداردهای جهانــی آثــار ثبت شــده، تخریــب اماکــن تاریخــی توســط 
ــراث  ــه می ــم علی ــا جرای ــی برخــورد ب ــای قانون ــار تاریخــی، چالش ه ــان آث قاچاقچی
ــراث فرهنگــی و فعالیت هــای  ــدۀ می ــل نماین ــق و کام فرهنگــی، عــدم نظــارت دقی
ــه  ــیا ب ــع اش ــل به موق ــگاه ها و تحوی ــی دانش ــی و آموزش ــز علم ــی مراک باستان شناس
ــه  ــا توجــه ب ــوال ب ــرای ســامان دهی ام ــی ب ــی کاف ــع مال ــود مناب ــوال و کمب ــای ام امن

ــد کــرد. گســتردگی و تعــداد امــوال فرهنگــی تاریخــی موجــود تأکی
همچنیــن چالش هــای حــوزۀ صنایع دســتی عبارت انــد از: نبــود نــگاه تجــاری بــه 
صنایع دســتی در ســطوح عالی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
و تمرکــز بــر معرفــی صنایع دســتی ایــران به عنــوان یــک کاالی لوکــس و غفلــت 
ــودی برخــی از رشــته های صنایع دســتی قدیمــی  از بخــش صنایع دســتی؛ خطــر ناب
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ــی و اطالع رســانی  ــه آن هــا؛ ضعــف بازاریاب ــل عــدم توجــه ب ــی به دلی ــر زیلوباف نظی
ــی،  ــک اطالعات ــود بان ــور؛ نب ــارج از کش ــتی در داخــل و خ ــات صنایع دس و تبلیغ
ــدم  ــوزش و ع ــودن آم ــی ب ــد؛ ناکاف ــح و روزآم ــانی صحی ــاری و اطالع رس ــام آم نظ
به روزرســانی دانــش هنرمنــدان صنایع دســتی؛ عــدم اعمــال ســازوکار حمایتــی 
ــوآوری در  ــود ن ــی؛ نب ــب خارج ــوالت رقی ــر محص ــتی در براب ــش صنایع دس از بخ
ــتی؛  ــد صنایع دس ــۀ تولی ــازی در زمین ــود استانداردس ــتی؛ نب ــوالت صنایع دس محص
عــدم آمــوزش در زمینــۀ تولیــد انبــوه صنایع دســتی و تبدیــل آن بــه منبعــی درآمــدزا؛ 
ــه توســعه و رشــد صنایع دســتی به خصــوص در مناطــق محــروم. و عــدم توجــه ب

چالش هــای حــوزۀ گردشــگری نیــز مشــتمل بــر نامشــخص بــودن ســهم درآمــد 
ملــی گردشــگری، ناهماهنگــی در مدیریــت گردشــگری و نبــود برنامــۀ جامــع بــرای 
مدیریــت آن، ضعــف تعامــل میــان ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری و ســایر دســتگاه های اجرایــی، ضعــف مطالعــات توســعۀ گردشــگری، 
توزیــع نامتعــادل گردشــگر در طــول ســال، تمرکــز اداری و مالــی بــر برخــی از آثــار 
ــی و  ــار تاریخ ــادی از آث ــداد زی ــن تع ــده گرفت ــید و نادی ــر تخت جمش ــی نظی تاریخ
ــت یکپارچــه در حــوزۀ گردشــگری و عملکــرد  ــود نظــام مدیری فرهنگــی کشــور، نب
جزیــره ای ســازمان های متولــی، ضعــف زیرســاخت های رفاهــی و مواصالتــی، 
ــه  ــا توجــه ب ــای گردشــگری ب ــی از مزای ــۀ اجتماعــات محل ــدی عادالن ــدم بهره من ع
ــی  ــت فرهنگ ــف هوی ــی( آن، تضعی ــک )بوم شناس ــی و اکولوژی ــای اجتماع هزینه ه
اجتماعــات محلــی، بی توجهــی بــه گردشــگری فرهنگــی و عــدم بهره بــرداری کافــی 
از مزیت هــای گردشــگری فرهنگــی، عــدم توجــه بــه صنعــت گردشــگری در برخــی 
ــی  ــات علم ــار و اطالع ــود آم ــمار، نب ــادی بی ش ــکالت اقتص ــل مش ــتان ها به دلی اس
ــداد  ــگران ورودی، تع ــداد گردش ــر تع ــف نظی ــای مختل ــتناد در زمینه  ه ــل اس و قاب
شــب اقامــت گردشــگران ورودی، بازارهــای هــدف و جذابیــت آن هــا، نــرخ اشــغال 
محل هــای اقامــت، توزیــع نامناســب و تمرکــز گردشــگران داخلــی و ورود در مناطــق 
محــدود کشــور )ماننــد شــمال کشــور، شــیراز و...(، مشــکالت مربــوط بــه ویــزای 
ــر  الکترونیکــی، عــدم توســعۀ گردشــگری حــالل و گردشــگری ســالمت، عدم تغیی
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ــادی  ــده ای اقتص ــه پدی ــی ب ــًا فرهنگ ــده ای صرف ــگری از پدی ــه گردش ــدگاه ب ــوع دی ن
فرهنگــی، کمبــود مؤسســات و مراکــز آمــوزش تخصصــی گردشــگری، ناکافــی 
ــی و سلیقه ســازی در حــوزۀ  ــات در خصــوص بازارشناســی، بازاریاب ــودن تحقیق ب
گردشــگری، نبــود نیروهــای انســانی متخصــص در حوزه هــای مرتبــط بــا گردشــگری 

و مشــارکت ضعیــف بخــش خصوصــی در حــوزه گردشــگری هســتند.
اقدامــات اساســی انجام شــده بــرای دســتیابی بــه اهــداف در نظــر گرفته شــده در 

صنعــت گردشــگری در یــک دهــۀ اخیــر شــامل مــوارد زیــر بوده انــد:
یکپارچه سازی نظام آماری گردشگری؛	 
ارزیابــی ظرفیت هــای گردشــگری مناطــق و اجــرای طرح هــای توســعه بــر 	 

مبنــای مزیــت رقابتــی آن هــا؛
قالــب شــرکت های خصوصــی و 	  از ظرفیت هــای محلــی در  اســتفاده 

بخــش گردشــگری؛ در  ســرمایه گذاری  بــرای  محلــی  تعاونی هــای 
و 	  زیرســاخت ها  توســعۀ  بــرای  ســرمایه گذاران  بــه  مشــوق  اعطــای 

بومــی؛ مصالــح  و  محیط زیســت  بــا  همســاز  نویــن  تســهیالت 
ایجاد پنجرۀ واحد صدور مجوزها و کاهش دیوان ساالری؛	 
اولویت دهــی بــه ســرمایه گذاران محلــی و منطقــه ای در طرح هــای توســعۀ 	 

گردشگری؛
تسهیل فرایند صدور روادید و تشریفات ورود اتباع خارجه؛	 
ــی 	  ــکان دسترس ــش ام ــرای افزای ــررات ب ــن و مق ــری قوانی ــنهاد بازنگ پیش

بهره بــرداری  از  جلوگیــری  و  عمومــی  منابــع گردشــگری  بــه  همــگان 
رودخانه هــا؛ و  ســواحل  ماننــد  منابــع  از  خصوصــی 

مدیریت عرضه و تقاضای ناوگان حمل ونقل؛	 
بــا 	  اولویــت گردشــگری  دارای  مقصدهــای  در  زیرســاخت ها  توســعۀ 

بین دســتگاهی؛ همکاری هــای 
ــاوگان خدمــات حمل ونقــل در 	  ارتقــای اســتانداردها و کیفیــت شــبکه و ن

مقصدهــای گردشــگری؛
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تنوع بخشــی بــه خدمــات و تســهیالت گردشــگری به ویــژه در زمینــۀ اقامــت 	 
و پذیرایــی بــرای تأمیــن نیازهــای گروه هــای مختلــف گردشــگران؛

مشــارکت 	  زمینه هــای  افزایــش  و  الکترونیکــی  روش هــای  از  اســتفاده 
گردشــگران و ذی نفعــان در ارزیابــی و اطالع رســانی کیفیــت خدمــات 

گردشــگری؛
طراحــی و توســعۀ تســهیالت و خدمــات اقامتــی و پذیرایــی بــا بهره گیــری 	 

از دانــش بومــی در ســطح منطقــه ای و محلــی؛
ــات گردشــگری زنجیره هــای 	  اســتفاده از تجربه هــا و اســتانداردهای خدم

بین المللــی؛
یکپارچه ســازی زنجیــرۀ تأمیــن خدمــات گردشــگری در بســتر اینترنــت 	 

ــا؛ ــه و تقاض ــۀ عرض ــت بهین ــور مدیری به منظ
اســتفاده از روش هــای نویــن مدیریــت، عملیــات و ارائــه خدمــات در 	 

کســب وکارهای گردشــگری به منظــور ارتقــای بهــره وری و کاهــش قیمــت 
تمام شــدۀ خدمــات گردشــگری؛

بسترســازی، تســهیل فرایندهــا و تقویــت زمینــۀ فعالیــت اســتارت آپ ها در 	 
ارائــه خدمــات گردشــگری؛

ــوط 	  ــای مرب ــای گواهینامه ه ــنجی و اعط ــدی، کیفیت س ــی و درجه بن ارزیاب
بــه کیفیــت بــرای انــواع خدمــات گردشــگری؛

نیازســنجی، طراحــی و بازنگــری دوره هــای کوتاه مــدت آمــوزش گردشــگری 	 
بــا هــدف تربیــت نیــروی انســانی موردنیــاز صنعــت گردشــگری و بازآموزی 

شــاغالن ایــن صنعت؛
دولتــی و خصوصــی، 	  بخــش  از  اعــم  بیــن صنعــت  پیونــد  برقــراری 

دانشــگاه؛ و  مردم نهــاد  گروه هــای  انجمن هــا، 
آموزش هــای 	  زمینــۀ  در  بین المللــی  ســازمان های  بــا  ارتبــاط  برقــراری 

گردشــگری؛
ــروی 	  ــا و کارگاه هــای آموزشــی توانمندســازی نی طراحــی و اجــرای دوره ه
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ــا مشــارکت بخــش خصوصــی؛ ــا بخــش گردشــگری، ب انســانی مرتبــط ب
و 	  ســفر  زمینــۀ  در  فرهنگ ســازی  و  آگاهــی عمومــی  ســطح  افزایــش 

ــل  ــط از قبی ــا دســتگاه ها و نهادهــای مرتب ــق تعامــل ب گردشــگری، از طری
وزارت آموزش وپــرورش، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســازمان صداوســیما و...؛
بــازار هــدف 	  بــازار و بهنگام ســازی فهرســت کشــورهای  بخش بنــدی 

گردشــگری جــا ایــران
توســعۀ انــواع رویدادهــای مکمــل و متنــوع در ارتبــاط بــا محصــول 	 

مقصدهــا؛ اصلــی  گردشــگری 
اجــرای برنامه هــای بازاریابــی به منظــور جــذب بــازار هــدف منطقــه ای بــا 	 

ــاال؛ قــدرت هزینه کــرد ب
تهیه و اجرای برنامۀ یکپارچۀ بازاریابی و تبلیغات گردشگری؛	 
طراحی و اجرای بستۀ دیپلماسی گردشگری جا ایران در محیط بین الملل؛	 
توزیع مطلوب زمانی و مکانی سفرها در مقصدهای گردشگری؛ و	 
ــا، 	  ــاس قابلیت ه ــر اس ــالمت ب ــگری س ــای گردش ــواع فعالیت ه ــعۀ ان توس

مزیت هــا و بازارهــای هدفمنــد.
در ادامــه تــالش می شــود بــا توجــه بــه شــمای کلــی ارائه شــده از وضعیــت 
میــراث  وزارت  اخیــر  نهــاد، عملکــرد هشت ســالۀ  ایــن  مأموریــت  حوزه هــای 

فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد.

حوزۀ گردشگری

گردشگران ورودی به کشور

هــدف گردشــگری به عنــوان یــک صنعــت کســب درآمــد و ســودآوری اســت و در ایــن 
میــان، مهم تریــن شــاخص و ســنجۀ نهایــی در ایــن حــوزه بــرای هــر جامعــه ای میــزان 
ورود و جــذب گردشــگر خارجــی اســت. درواقــع، ایــن شــاخص هــدف نهایــی در 
ایــن بخــش محســوب می شــود. مــرور داده هــا در ایــن شــاخص نشــان می دهــد کــه 
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در ســال های اخیــر، اغلــب، تعــداد گردشــگران ورودی بــه کشــور در حــال افزایــش 
بــوده اســت؛ تنهــا اســتثنا در ایــن میــان، ســال 1395 محســوب می شــود. درنهایــت، 
ــال  ــه س ــبت ب ــال 1398 نس ــور در س ــه کش ــگران ورودی ب ــداد گردش ــاخص تع ش
آغازیــن دولــت یازدهــم، یعنــی ســال 1392، 84 درصــد رشــد را تجربــه کرده اســت.

نمودار 8: گردشگران خارجی واردشده به کشور

جدول 40: درآمد ارزی حاصل از ورود گردشگران خارجی به کشور )تقریبی(

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

117 116 76 74 76 71 67 میلیارد دالر
درآمد ارزی حاصل از ورود 
گردشگران خارجی به کشور 

)تقریبی(

ــال ها،  ــتر س ــول و در بیش ــورت معم ــه به ص ــت از آن دارد ک ــاال حکای ــدول ب ج
درآمــد حاصــل از گردشــگران خارجــی در حــال افزایــش اســت؛ تنهــا اســتثنا در ایــن 
میــان، ســال 1395 محســوب می شــود. درنهایــت، ایــن شــاخص در ســال 1398، 

نســبت بــه ســال 1392، 75 درصــد افزایــش را تجربــه کــرده اســت.
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جدول 41: گردشگران خارجی واردشده به كشور برحسب مرزهای ورودی

مرز دریاییمرز زمینیمرز هواییجمعسال

13935,044,4121,557,0183,457,82329,571

1394)1(5,181,0181,681,8993,315,70528,142

13954,911,9201,702,6453,180,74728,528

13965,113,5211,522,5973,563,97226,955

13977,804,1131,550,1366,232,30621,671

13988,832,0501,454,7977,355,81421,439

1( در سال 1394، تعداد 155,272 نفر ایرانی مقیم خارج وارد کشور شده اند که نوع مرز ورودی آن ها 
نامشخص است.

منبع: سالنامۀ آماری کشور، 1397

جدول 42: زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

عتبات عالیاتعمره مفردهحج تمتعجمعسال تشرف

13931,385,23059,556)2(775,771549,903

13941,010,401)3(59,660)4(360,362)5(590,379

1395731,84600731,846

1396658,23779,8780578,359

1397484,13079,8590404,271

2( آمار مربوط به بازه زمانی 1392/09/24 تا 1393/04/06 است.

3( آمار مربوط به بازه زمانی 1392/09/24 تا 1393/04/06 است.

4( آمار مربوط به بازه زمانی 1393/09/13 تا 1394/01/30 است.

5( آمار مربوط به بازه زمانی 1394/01/01 تا 1394/12/29 است.

منبع: سالنامۀ آماری کشور، 1397
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جدول 43: زائران راهیان نور برحسب جنس و مبدأ سفر به تفکیک استان در سال 1397

زنمردجمعاستان

286,933187,49099,443آذربایجان  شرقی

141,36788,01453,353آذربایجان غربی

140,185106,33133,854اردبیل

518,043256,943261,100اصفهان

154,83387,48867,345البرز

55,42826,35929,069ایالم

356,104184,683171,422بوشهر

1,216,400666,709549,691تهران

52,79417,62335,171چهارمحال و بختیاری

82,97435,38847,586خراسان جنوبی

561,001295,918265,083خراسان رضوی

50,17117,64032,532خراسان شمالی

396,608221,772174,836خوزستان

87,46758,33829,128زنجان

100,41954,31246,107سمنان

71,10141,35429,746سیستان و بلوچستان
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زنمردجمعاستان

556,964280,560276,404فارس

111,23659,38451,851قزوین

233,407117,554115,853قم

20,72913,4617267كردستان

292,298118,996173,302كرمان

95,09241,32753,764كرمانشاه

85,36944,94740,422كهگیلویه و بویراحمد

145,09576,77568,321گلستان

188,883101,63387,250گیالن

67,31329,11838,195لرستان

450,866240,664210,202مازندران

166,44789,53176,915مركزی

88,47537,99450,480هرمزگان

154,79670,58684,210همدان

139,03162,12176,910یزد

منبع: سالنامۀ آماری کشور، 1397
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جدول 44: سهم گردشگران به تفکیک اهداف سفر، 1397 )درصد(

هدف اصلی سفر

گردشگر

خروجیورودیبومی

100100/00000جمع کل

2360/34000فراغت، تفریح و تعطیالت

5927/8000مالقات دوستان و خویشان

0000/00000تجارت و حرفه

880/25000معالجه و درمان

760/21000زیارت و اهداف مذهبی

373/9000متفرقه)1(

1( متفرقه در ستون گردشگر بومی شامل اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب وکار و در ستون گردشگر ورودی 
شامل لغو روادید، مناطق آزاد، خروج و مراجعت، مقیمان، بدون روادید هماهنگ شده، سیاسی، 72 ساعتۀ 
کرو پرواز، 72 ساعتۀ ملوانی، عبور، تحصیلی، کثیرالمسافر خدمت، مطبوعاتی، چینج ویزا، رانندۀ ترانزیت 

و ترانزیت خروج است.

منبع: سالنامۀ آماری کشور، 1397
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جدول 45: تعداد گردشگران به تفکیک استان و نوع گردشگر، 1397

استان
نوع گردشگر

خروجیبومی)1(ورودیجمع

5,051,89298,0002,445,9045,051,892آذربایجان  شرقی

2,484,735353,369145,9341,985,432آذربایجان غربی

10,567,383566,9793,300,2406,700,164اردبیل

537,730139,338398,392576,697اصفهان

-155,8504278151,572البرز

2,783,7176311674,1812,103,225ایالم

6,685,9334800138,3126,542,821بوشهر

2,175,217377,843717,9071,079,467تهران

102,000450037,50060,000چهارمحال و بختیاری

4,245,16610704,244,096835,000خراسان جنوبی

-27,515,6461,786,06525,729,581خراسان رضوی

118,68747178,55339,663خراسان شمالی

536,565506,24330,32212,672خوزستان

104,6573255101,40297,635زنجان

3,314,9123092709,0492,602,771سمنان

54,362443149,85675سیستان و بلوچستان

-541,911135,433706,478فارس
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استان
نوع گردشگر

خروجیبومی)1(ورودیجمع

674,0109850637,16027,000قزوین

2,952,690282,0672,621,87348,750قم

236,56913,473223,0965673كردستان

454,59528,475418,1208000كرمان

836,37216,864162,694656,814كرمانشاه

-377,5331407376,126كهگیلویه و بویراحمد

235,4514033226,4115007گلستان

3,584,97851,5443,526,5506884گیالن

1,468,6572170966,487500,000لرستان

59,470,51517,2401,205,15658,248,119مازندران

1,705,459576297,6971,602,000مركزی

11,464,69011,2656,642,7504,810,675هرمزگان

129,54911,516118,03321,426,000همدان

827,627108,711708,31210,604یزد

1( منظور از گردشگران بومی تعداد گردشگران ورودی ایرانی به اقامتگاه های استان است؛ ولی در استان های 
آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و مازندران افزون بر گردشگران ورودی 
ایرانی به اقامتگاه های استان، گردشگران ورودی ای که در اقامتگاه ها اسکان نیافته و استان را ترک کرده اند نیز 

لحاظ شده است. 

منبع: سالنامۀ آماری کشور، 1397
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ـــگر  ـــذب گردش ـــت ج ـــل وضعی ـــور: تحلی ـــه کش ـــگران ورودی ب ـــت گردش وضعی
خارجـــی نشـــان می دهـــد کـــه کشـــور در جـــذب گردشـــگر خارجـــی، درمجمـــوع، 
ـــه نظـــر می رســـد تـــالش در جهـــت  عملکـــرد مطلـــوب و قابل قبولـــی داشـــته اســـت. ب
ـــه  ـــبت ب ـــران نس ـــی ای ـــت خارج ـــرات سیاس ـــه تغیی ـــوط ب ـــائل مرب ـــی و مس تنش زدای
گذشـــته در رونـــد مثبـــت و روبه رشـــد جـــذب گردشـــگر خارجـــی کارســـاز بـــوده 
اســـت. بـــر اســـاس آمارهـــای کالن رســـمی، از ســـال 1348 تاکنـــون، درمجمـــوع 
حـــدود 82 میلیـــون گردشـــگر خارجـــی وارد کشـــور شـــده اند؛ کـــه 50 درصـــد از 
ایـــن ســـفرها در ســـال های 1392 تـــا 1398 اتفـــاق افتـــاده اســـت. همچنیـــن چنیـــن 
ـــد  ـــان می ده ـــگری نش ـــل از گردش ـــای ارزی حاص ـــا درآمده ـــه ب ـــه ای در رابط مقایس
ـــر  ـــال اخی ـــت س ـــون در هش ـــالب تاکن ـــدای انق ـــا از ابت ـــن درآمده ـــد ای ـــه 67 درص ک

ـــت. ـــده اس ـــق ش محق
تعـــداد تأسیســـات اقامتـــی استانداردسازی شـــده: ایـــن شـــاخص مربـــوط بـــه 
ــود.  ــوب می شـ ــگری محسـ ــوزۀ گردشـ ــاخت ها در حـ ــتر و زیرسـ ــازی بسـ آماده سـ
درواقـــع، شـــاخص فـــوق را بایـــد فرصت ســـازی بـــرای نیـــل بـــه اهـــداف اصلـــی 
ـــه  ـــت. البتـــــ ـــر گرف ـــد در نظ ـــب درآم ـــگری و کس ـــق گردش ـــون رون ـــی همچ و مهم
ـــوان  ـــا می ت ـــد؛ تنه ـــم نمی کن ـــی را فراه ـــایسه و ارزیاب ـــکان مقــــــ ـــا ام ـــود داده ه کمب
بـــه ایـــن نکتــــــــه اشـــاره کــــــــرد کـــه حدفاصـــل ســــــــال های 1394 تـــا 1398، 
تعـــداد تأسیســـات اقامتـــی استانداردسازی شـــده افزایـــش 335 درصـــدی داشـــته 

اســـت.
تعــداد اقامتــگاه بوم گــردی: ازجملــه موضوع هــا در حــوزۀ گردشــگری توجــه بــه 
فرهنــگ و ســنن بومــی در هــر منطقــۀ گردشــگری اســت. از دیگــر موضوع هــا تــالش 
بــرای مشــارکت بخــش بیشــتری از جامعــۀ بومــی مناطــق گردشــگری بــا ســرمایه های 
ــرای  ــگری را ب ــوزۀ گردش ــات در ح ــا و اقدام ــاخص تالش ه ــن ش ــت. ای ــدک اس ان

دســتیابی بــه اهــداف فــوق مشــخص می کنــد.



فصل چهارم: وضعیت و شرایط سازمان ها و نهادهای فرهنگی  | 127

جدول 46: تعداد اقامتگاه های بوم گردی به بهره برداری رسیده

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

6110 5420 4900 2030 1650 980 740 واحد اقامتی
تعداد اقامتگاه های 

بوم گردی به بهره برداری 
رسیده

ــد  ــای بوم گــردی نشــان می دهن ــا اقامتگاه ه ــه ب ــام ارائه شــده در رابط ــار و ارق آم
کــه رونــد تأســیس ایــن واحدهــای اقامتــی بســیار مطلــوب و قابل قبــول بــوده اســت. 
نســبت بــه آغــاز ســال 1392، تعــداد ایــن واحدهــا در ســال 1398 بــه 611 واحــد 

رســیده اســت کــه رشــد چشــمگیر 725 درصــدی را نشــان می دهــد.
ســرمایه گذاری در گردشــگری: توســعه نیازمنــد ســرمایۀ اقتصــادی و منابــع مالی 
ــد  ــر نخواه ــرفت میس ــعه و پیش ــه توس ــل ب ــرمایه، نی ــدون س ــد ب ــت؛ و بی تردی اس
شــد. از مهم تریــن شــاخص های مطرح شــده در ایــن بخــش، ســنجش میــزان 
موفقیــت ایــن وزارتخانــه در جــذب ســرمایه های بخــش خصوصــی و خارجــی در 
ــا و  ــۀ اروپ ــران و اتحادی ــن ای ــده بی ــای حاصل ش ــت. توافق ه ــگری اس ــوزۀ گردش ح
برداشــته شــدن برخــی تحریم هــا موجــب جلب نظــر بســیاری از گردشــگران اروپایــی 
به ســوی ایــران شــده؛ از ایــن رو، تعــداد گردشــگران ورودی بــه کشــور افزایــش یافتــه 
کــه باعــث افزایــش واردات ارز بــه کشــور، اشــتغال زایی و بــاال رفتــن بــازده صنعــت 
ــال  ــدی )در دو س ــد 13 درص ــه رش ــگری ب ــه  گردش ــده؛  به طوری ک ــگری ش گردش

اخیــر( رســیده اســت.

جدول 47:جذب سرمایۀ خارجی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

065 090 068 051 009 020 027 میلیارد دالر جذب سرمایۀ خارجی
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ــد جــذب ســرمایه های خارجــی در حــوزۀ گردشــگری در  داده هــا نشــان می دهن
ــرده اســت.  ــه ک ــدی بســیار ُپرنوســان و سینوســی را تجرب ــر رون طــول ســالیان اخی
صعــود و نــزول  فــراوان در طــول ســال های 1392 تــا 1398 به خوبــی ایــن واقعیــت 
را نشــان می دهــد. درنهایــت، در یــک قیــاس بایــد گفــت کــه هرچنــد جــذب ســرمایۀ 
ــر  ــش از دو براب ــم بی ــت یازده ــاز دول ــا آغ ــاس ب ــال 1398 و در قی ــی در س خارج
ــه  ــت. ب ــرده اس ــه ک ــدی را تجرب ــت 28 درص ــال 1397، ُاف ــا س ــاس ب ــده، در قی ش
ــن  ــوع مهم تری ــن موض ــی در ای ــت خارج ــئلۀ سیاس ــا و مس ــد تحریم ه ــر می رس نظ
ــل از  ــی قب ــا 1394، یعن ــال 1392 ت ــوند. از س ــوب می ش ــذار محس ــاخص اثرگ ش
امضــای برجــام، ایــن شــاخص در حــال ُافــت بــوده؛ امــا پــس از برجــام و تــا قبــل 
ــوده  ــت ب ــوب و مثب ــدت مطل ــاخص به ش ــن ش ــد ای ــق، رون ــن تواف ــروج از ای از خ
اســت؛ به طوری کــه ظــرف ســه ســال، رشــد ده برابــری را نشــان می دهــد. امــا بعــد 
ــا از  ــیاری از تحریم ه ــت بس ــته ای و بازگش ــق هس ــده از تواف ــروج ایاالت متح از خ

ســوی ایــن کشــور، شــاهد افــت دوبــاره در ایــن بخــش هســتیم.
ــت در 8 ســال  ــول دول ــرد قابل قب ــت از عملک ــی حکای بااین حــال، داده هــای کل
اخیــر نســبت بــه دولــت قبــل از آن دارد. بــر مبنــای آمارهــای رســمی، 85 درصــد کل 
ــگری،  ــوزۀ گردش ــور در ح ــاخت کش ــال س ــای در ح ــرمایه گذاری پروژه ه ــم س حج
ــه اســت  ــد انجام گرفت ــر و امی ــه امــروز، در دولــت تدبی ــا ب از ابتــدای دولــت دهــم ت
کــه آشــکارا عملکــرد بهتــر ایــن دولــت را نســبت بــه دولــت گذشــته نشــان می دهــد. 
همچنیــن 46 درصــد کل ســرمایه گذاری های خارجــی انجام گرفتــه در تمامــی 
دولت هــا در حــوزۀ صنعــت گردشــگری کشــور در 8 ســال اخیــر جــذب  شــده اســت.

تعــداد اتاق هــا و تخت هــای اقامتــی: تعــداد اتاق هــا و تخت هــای اقامتــی 
ــن  ــت ای ــه وضعی ــود ک ــوب می ش ــگری محس ــوزۀ گردش ــاخص های ح ــه ش ازجمل

صنعــت را در بخــش زیرســاخت ها نشــان می دهــد.
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جدول 48: ظرفیت اقامتگاه های کشور برحسب درجه

سال

هتل)2(جمع اقامتگاه)1(

تختاتاق
سه ستارهچهار ستارهپنج ستاره

تختاتاقتختاتاقتختاتاق

139282,507216,39600010,77500019,84400064,062

139384,499231,647573612,511775817,81012,31032,087

139489,602239,522648613,630844518,33312,80832,548

139593,110248,392751715,536913220,61014,26036,999

)4(139692,402245,718820516,789984122,91414,61836,688

139792,752235,630904418,51710,41724,60714,15436,400

سال

سایرهتل)2(

هتل آپارتمانمهمان پذیر)3(یک ستارهدو ستاره

تختاتاقتختاتاقتختاتاقتختاتاق

139200051,72700059,69425,67472,55511,12930,222

139310,06224,232795719,36123,19173,25912,25633,063

139410,09923,370940524,18123,11865,01913,75342,647

139510,65225,662855523,02323,28562,49514,88346,021

)4(139610,62524,374695217,26422,74361,52615,20050,289

139711,08425,697692917,13823,78458,37413,42641,989
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سال

سایر

پانسیونمجتمع اقامتی

تختاتاقتختاتاق

139321405913308913,411

139423786373311013,418

13952797923820298808

)4(13962183707320358801

13971665312522499783

1( مجموع اقامتگاه ها تا قبل از سال 1393 شامل هتل، هتل آپارتمان، پانسیون، مهمان سرای جهانگردی، 
مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پالژ و متل است.

2( آمار مهمان سراهای جهانگردی و متل ها نیز در ستون هتل ها لحاظ شده است.

3( تعداد اتاق ها و تخت های مهمان پذیر شامل زائرسراها نیز می شود.

4( علت کاهش جمع اتاق و تخت اقامتگاه ها در سال 1396 نسبت به سال 1395، تفکیک متل از هتل 
در راستای اصالح و بازنگری آیین نامۀ ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات اقامتی 

گردشگری و نظارت بر آن ها، مصوب 1394 هیئت دولت است.

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گروه آمار دفتر برنامه ریزی و بودجه

دفاتــر خدمــات مســافرتی: یکــی از واحدهــای اصلــی اقتصــادی در حــوزۀ 
گردشــگری، دفاتــر خدمــات مســافرتی هســتند کــه بــه گردشــگران در قالــب تورهــای 
مســافرتی ارائــه خدمــات می کننــد. هــدف ایــن شــاخص ســنجش و ارزیابــی تعــداد 

ــوان یکــی از ســنجه های اقتصــاد گردشــگری اســت. ــر به عن ــن دفات ای

جدول 49: تعداد دفاتر خدمات مسافرتی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

52,050 48,990 46,480 42,030 40,050 39,210 39,210 تعداد
تعداد دفاتر 

خدمات مسافرتی
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در حــوزۀ تعــداد دفاتــر خدمــات مســافرتی، فقــط داده هــا و آمــار ســال 1392 در 
دســترس هســتند. طبــق ایــن داده هــا، تعــداد ایــن دفاتــر به صــورت پیوســته در طــول 
هفــت ســال اخیــر در حــال افزایــش بــوده اســت. درنهایــت در ســال 1398، تعــداد 

ایــن دفاتــر نســبت بــه ســال آغازیــن، 33 درصــد بیشــتر بــوده اســت.
تحلیل وضعیت شاخص های حوزۀ گردشگری: به صورت کلی عملکرد هشت ساله 
در حوزۀ گردشگری را می توان مثبت و قابل قبول تلقی کرد. درواقع، اگر میزان جذب 
گردشگر خارجی، میزان درآمد کشور از حوزۀ گردشگری و میزان پیشرفت و توسعۀ 
زیرساخت های مربوط به گردشگری را به عنوان شاخص ها و موضوع های کلیدی و 
اصلی در این بخش در نظر بگیریم، درمجموع می توان به عملکرد وزارتخانه قبولی 
داد. درهمین حال، بی تردید همان طور که داده ها نشان می دهند، در یک سال و نیم 
انتهایی دولت دوازدهم، وضعیت در این حوزه متفاوت با سالیان گذشته بوده و 
خواهد بود. همه گیری کرونا ضربه های جبران ناپذیری به پیکرۀ صنعت گردشگری 
در دنیا و ایران وارد کرده است. بر مبنای گزارش ها و تحلیل های کارشناسان و اعالم 
مسئوالن امر، مهم ترین آسیب های این همه گیری به گردشگری در ایران به قرار زیرند:

توقــف جریــان ســفر گردشــگران خارجــی بــه ایــران و حــذف درآمدهــای 	 
ــی از آن؛ ارزی ناش

آســیب بــه کســب وکارهای عمــده و همین طــور خرده فروشــی ها و تهدیــد 	 
مشــاغل صنعت گردشــگری؛

بســته شــدن مرزهــای هوایــی و زمینــی کشــورهای جهــان بــه روی یکدیگــر 	 
)کاهــش 75 درصــدی پروازهــا بــه / از ایــران(؛

لغــو شــدن بســیاری از تورهــای داخلــی و خارجــی بــه مقصــد کشــورمان 	 
)حــدود 95 درصــد تورهــای خارجــی( و متضــرر شــدن دفاتــر خدمــات 

ــد؛ مســافرتی کــه از ماه هــا پیــش ســبد فــروش خــود را بســته بودن
ــر 	  ــل مســافرتی، ایرالین هــا، دفات ــه مؤسســات حمل ونق آســیب رســیدن ب

ــا ســفر؛ ــط ب ــرۀ خدمــات مرتب فــروش و رزرو و به طــور کل زنجی
ــی و 	  ــز اقامت ــا و مراک ــغال هتل ه ــب اش ــی ضری ــیدن تقریب ــر رس ــه صف ب
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ظرفیــت فــروش ســایر مراکــز و تأسیســات گردشــگری؛
ریســک 	  افزایــش  همه گیــری کــه  یــک  وجــود  از  ناشــی  روانــی  بــار 

و اســت؛  داشــته  پــی  در  را  ســرمایه ها  فــرار  و  ســرمایه گذاری 
از دســت رفتــن فرصت هــای شــغلی در حــوزۀ گردشــگری کــه به دلیــل 	 

ــق شــاغالن  ــن اجتماعــی، احصــای دقی ــود آمــار در مراکــز بیمــه و تأمی نب
بیکارشــدۀ بخــش گردشــگری امکان پذیــر نیســت.

حوزۀ صنایع دستی

ــعۀ  ــنجه های توس ــی از س ــاخص یک ــن ش ــده: ای ــد صادرش ــای تولی ــداد پروانه ه تع
به صــورت  بنابرایــن،  کســب وکار در حــوزۀ صنایع دســتی محســوب می شــود. 
مشــخص، ایــن موضــوع کــه چــه تعــداد واحــد جدیــد در ایــن حــوزه راه انــدازی شــده 
اســت، مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ســنجه های ایــن شــاخص در دو بخــش 

ــد. ــل قــرار می گیرن انفــرادی و گروهــی مــورد تحلی

جدول 50: تعداد پروانه های تولید انفرادی صادرشده برای صنعتگران صنایع دستی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

89,230 201,190 203,440 174,710 146,690 134,000 310,760 فقره

تعداد پروانه های تولید 
انفرادی صادرشده 
برای صنعتگران 

صنایع دستی

برای صنعتگران صنایع دستی  انفرادی  تولید  پروانۀ  به صدور  مربوط  داده های 
نشان می دهند که از سال 1393 تا سال 1396 به صورت مرتب صدور این پروانه ها 
در حال افزایش بوده است؛ اما آمارهای سال 1397 نسبت به سال گذشته اندکی 
داده های سال 1392  میان  تفاوت جدی  مهم  نکتۀ  درهمین حال،  داشته اند.  افت 
است. داده های مربوط به سال 1393 نشان می دهند که تعداد پروانه های صادرشدۀ 
انفرادی در این سال ُافتی چشمگیر نسبت به سال قبل داشته اند؛ به صورت مشخص، 
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این ُافت 57 درصد بود. هرچند در سال های بعد این آمار به مرور افزایش یافت، 
درنهایت نتوانست به نزدیکی تعداد پروانه های صادرشده در سال 1392 برسد؛ و 
فقط 8923 پروانه در سال 1398 صادر شد که افت 71 درصدی را نسبت به آغاز 

دولت تدبیر و امید نشان می دهد.

نمودار 9: تعداد پروانه های تولید انفرادی صادرشده

جدول 51: تعداد پروانه های تولید کارگاهی صادرشده برای صنعتگران صنایع دستی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

65,830 10,410 10,710 7200 5100 5760 11,450 فقره
تعداد پروانه های تولید 

کارگاهی صادرشده برای 
صنعتگران صنایع دستی

برای صنعتگران صنایع دستی  گروهی  تولید  پروانۀ  به صدور  مربوط  داده های 
نشان می دهند که از سال 1394 تا سال 1396 به صورت مرتب صدور این پروانه ها 
در حال افزایش بوده است؛ اما آمارهای سال 1397 نسبت به سال گذشته اندکی 
داده های سال 1392  میان  تفاوت جدی  مهم  نکتۀ  درهمین حال،  داشته اند.  افت 
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است. داده های مربوط به سال 1393 نشان می دهند که تعداد پروانه های صادرشدۀ 
گروهی با ُافتی چشمگیر نسبت به سال قبل به نصف رسیده و 50 درصد ُافت داشته 
است. البته در سال های بعد این آمار به مرور افزایش یافته است؛ و درنهایت، در سال 
1398، تعداد 6583 پروانه صادر شده است که افزایش 474 درصدی را نسبت به 

سال 1392 نشان می دهد.

نمودار 10: تعداد پروانه های تولید کارگاهی صادرشده

هرچنــد مــرور داده هــا حکایــت از آن دارد کــه در بیشــتر ســال ها، نســبت بــه ســال 
قبــل از آن، شــاهد افزایــش تعــداد پروانه هــای تولیــد صادرشــده بوده ایــم، نکتــۀ مهــم 
افــت چشــمگیر و ناگهانــی صــدور پروانــه در دو ســال ابتدایــی دولت مســتقر اســت. 
آمــار می گویــد صــدور پروانــۀ تولیــدی انفــرادی و کارگاهــی در ســال 1392 نســبت 
بــه ســال 1398 افزایــش 107 درصــدی داشــته اســت. درمجمــوع، عملکــرد دولــت 

در ایــن حــوزه کمابیــش مطلــوب ارزیابــی می شــود.
میــزان صــادرات صنایع دســتی: هــدف نهایــی از هــر فعالیــت اقتصادی گســترش 
فــروش محصــوالت و کســب درآمــد اســت. در مقیــاس ملــی، صــادرات و ارزآوری 
از حوزه هــای اقتصــادی و فعالیت هــای تولیــدی را می تــوان مهم تریــن شــاخص 
ــی به دســت آمده از  ــن شــاخص تــالش می شــود کــه ارزش نهای قلمــداد کــرد. در ای
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فعالیت هــا در حــوزۀ صنایع دســتی ارزیابــی شــود.

جدول 52: ارزش صادرات صنایع دستی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
واحد 
سنجش

شاخص

25,491,900 28,903,900 28,140,100 23,724,100 17,740,000 - 11,300,000
هزار 
دالر

ارزش 
صادرات 

صنایع دستی

در دولــت یازدهــم و دوازدهــم رشــد قابل قبــول و مطلوبــی را در حــوزۀ صــادرات 
صنایع دســتی شــاهد هســتیم. در ســال 1398، نســبت بــه ســال 1392، ارزش 
ــن شــاخص  ــش داشــته اســت. رشــد ای صــادرات صنایع دســتی 125 درصــد افزای
به صــورت مــداوم در دولــت کنونــی مثبــت بــوده؛ امــا در ســال 1398 به دلیــل شــیوع 
بیمــاری کرونــا، میــزان صــادرات صنایع دســتی نســبت بــه ســال 1397 کاهــش یافتــه 

اســت.

نمودار 10: میزان صادرات صنایع دستی
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داده هــا در ایــن حــوزه نشــان دهندۀ برنامه ریــزی و عملکــرد مطلــوب مســئوالن 
حــوزۀ صنایع دســتی در اقتصادی ســازی اقدامــات اســت. عملکــرد مطلــوب و 
قابل قبــول 126 درصــدی در مدت زمــان 6 ســال نشــان از رشــد نســبی در ایــن 

ــوزه دارد.  ح
آمــوزش و تربیــت هنرمنــد: هــدف از ایــن شــاخص، ارزیابی اقدامات انجام شــده 
بــرای تربیــت هنرمنــدان و آمــوزش بــرای ایجــاد اشــتغال از طریــق هنرهــای ســنتی و 

صنایع دســتی اســت.

جدول 53: تعداد شاغالن آموزش دیدۀ صنایع دستی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

6947 8896 5857 7000 1759 133 50 درصد تعداد شاغالن 
آموزش دیدۀ صنایع دستی

ــاغل  ــمگیر در شـ ــودی چشـ ــد و صعـ ــان از رشـ ــوق نشـ ــدول فـ ــای جـ داده هـ
ــه  ــتی دارد. درحالی کـ ــی صنایع دسـ ــای تخصصـ ــدگان در دوره هـ ــدن آموزش دیـ شـ
ــا 50 و  ــر بـ ــب برابـ ــوزه به ترتیـ ــن حـ ــا در ایـ ــال های 1392 و 1393 آمارهـ در سـ
ــمگیر  ــد چشـ ــاهد رشـ ــا 1397، شـ ــال های 1394 تـ ــرف سـ ــوده، ظـ ــر بـ 133 نفـ
ــتیم. در  ــتی هسـ ــوزۀ صنایع دسـ ــدگان در حـ ــدن آموزش دیـ ــه کار شـ ــغول بـ در مشـ
ســـال های 1396 و 1397 به ترتیـــب شـــاغالن آموزش دیـــده در ایـــن صنعـــت 
برابـــر بـــا 5857 و 8896 نفـــر بوده انـــد کـــه نســـبت بـــه ســـال 1392، به ترتیـــب 
117 و 178 برابـــر شـــده اســـت. دلیـــل کاهـــش عملکـــرد در ســـال 1398 اشـــباع 
بـــازار و کاهـــش تقاضاســـت. درمجمـــوع، عملکـــرد دســـتگاه در ایـــن حـــوزه 

ــود. ــی می شـ ــوب ارزیابـ مطلـ
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نمودار 11: تعداد شاغالن آموزش دیدۀ صنایع دستی

ــاد  ــازی، ایج ــت: زمینه س ــی و موق ــای دائم ــگاه ها و بازارچه ه ــزاری نمایش برگ
بســتر مناســب و آماده ســازی زیرســاخت ها بــرای فعالیــت مطلــوب و ارائــه خدمــات 
ــادی  ــعۀ اقتص ــرای توس ــا ب ــات و برنامه ه ــن اقدام ــه مهم تری ــوالت، ازجمل و محص
ــی اقدامــات  ــز ارزیاب در هــر حــوزه ای محســوب می شــود. هــدف ایــن شــاخص نی
ــه  ــرای فــروش و ارائ ــرای آماده ســازی زیرســاخت ها ب ــه ب ــن وزارتخان و عملکــرد ای

محصــوالت در حــوزۀ صنایع دســتی اســت.

جدول 54: حضور و مشارکت در نمایشگاه ها و رویدادهای صنایع دستی در خارج از کشور

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
واحد 
سنجش

شاخص

190 290 250 250 160 80 40 مورد
حضور و مشارکت در 

نمایشگاه ها و رویدادهای 
صنایع دستی در خارج از کشور

حضــور در نمایشــگاه های خــارج از کشــور در حــوزۀ صنایع دســتی به صــورت 
پیوســته هرســاله دارای افزایــش بــوده؛   امــا در ســال 1398 به دلیــل شــیوع بیمــاری 
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کوویــد- 19 )کرونــا(، عملکــرد در ایــن زمینــه کاهــش یافتــه اســت.
تعــداد رشــته های باززنده سازی شــده در حــوزۀ هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی: 
هــدف اصلــی در ارزیابــی ایــن شــاخص، ســنجش اقدامــات و برنامه هــا در جهــت 
حفــظ و احیــای رشــته ها و گرایش هــای مختلــف در حــوزۀ صنایع دســتی و هنرهــای 

ــنتی است. س

جدول 55: تعداد رشته های باززنده سازی شده در حوزۀ هنرهای سنتی و صنایع دستی

1397 1396 1395 1394 واحد سنجش شاخص

39 32 31 31 مورد
تعداد رشته های باززنده سازی شده در حوزۀ هنرهای 

سنتی و صنایع دستی

ــه نظــر نمی رســند،  ــوب و مناســب ب ــی مطل ــرای ارزیاب ــا ب ــه داده ه ــل آنک به دلی
ــه راه  ــا نیم ــت یازدهــم ت ــۀ دول ــه اشــاره کــرد کــه از میان ــن نکت ــه ای ــوان ب فقــط می ت
و  هنرهــای ســنتی  در حــوزۀ  رشــته ها  باززنده ســازی  رونــد  دوازدهــم،  دولــت 

صنایع دســتی مثبــت و صعــودی بــوده اســت.
ــا  ــی در اینج ــود اصل ــدان: مقص ــوی هنرمن ــت معن ــه مالکی ــوط ب ــات مرب اقدام
مربــوط بــه ارزیابــی تالش هــا و اقدامــات بــرای حفــظ مالکیــت معنــوی و پایــداری 

ــدان کشــور اســت. از حقــوق هنرمن

جدول 56: تعداد مستندنگاری و تکمیل پرونده های مربوط به مالکیت معنوی در سال

1397 1396 1395 1394 واحد سنجش شاخص

68 62 31 31 مورد
تعداد مستندنگاری و تکمیل پرونده های 

مربوط به مالکیت معنوی در سال
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می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه رونــد مســتندنگاری و تکمیــل پرونده هــای 
مربــوط بــه مالکیــت معنــوی مثبــت و صعــودی بــوده اســت. به صــورت مشــخص در 
حدفاصــل ســه ســال، در ســال 1397 تعــداد مســتندنگاری و تکمیــل پرونده هــای 
مربــوط بــه مالکیــت معنــوی در ســال بــه بیــش از دو برابــر نســبت بــه ســال 1394 

رســیده و افزایــش 119 درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

جدول 57: تعداد آموزش دیدگان در دوره های آموزش عمومی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
واحد 
سنجش

شاخص

45,958 19,230 20,011 17,000 1655 15,000 7000 نفر
تعداد آموزش دیدگان 
در دوره های آموزش 

عمومی

 ،1398 تــا   1392 ســال های  حدفاصــل  در  عمومــی  آموزش هــای  رشــد 
به صــورت مســتمر و مثبــت ادامــه داشــته اســت؛ و درنهایــت در ســال 1398، 

نســبت بــه ســال 1392، 556 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.
تحلیـــل داده هـــا و آمارهـــا در حـــوزۀ آمـــوزش هنـــر بـــه افـــراد در بخـــش 
صنایع دســـتی، از برنامه ریـــزی و هدف گـــذاری مطلـــوب در ایـــن زمینـــه حکایـــت 
می کنـــد. درواقـــع، از یک ســـو تـــالش شـــده اســـت تـــا آموزش هـــا افزایـــش یابنـــد 
ـــا  ـــالش شـــده اســـت ت ـــد؛ و از ســـوی دیگـــر، ت ـــوزی کنن ـــداد بیشـــتری مهارت آم و تع
ـــرای اشـــتغال ایشـــان فراهـــم شـــود.  ـــا ایجـــاد شـــرایط الزم فرصت هـــای بیشـــتری ب ب
رشـــد چشـــمگیر شـــاغالن آموزش دیـــده در ســـال های اخیـــر نشـــان از توجـــه بـــه 

ـــم دارد. ـــن مه ای
تحلیــل وضعیــت حــوزۀ صنایع دســتی: عملکــرد وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در حــوزۀ صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی را بایــد 
قابل قبــول معرفــی کــرد. مهم تریــن و نهایی تریــن شــاخص ها در ایــن بخــش را 
می تــوان ایجــاد اشــتغال و توســعۀ هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی، آمــوزش و 
تربیــت هنرمنــد و افزایــش ســطح فــروش در داخــل و خــارج دانســت. مــرور 
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داده هــای مطرح شــده در ایــن بخــش نشــان از رشــدهای قابل قبــول در داده هــا و آمــار 
ــن شــاخص ها دارد. افزایــش صــدور مجوزهــای انفــرادی و گروهــی  ــه ای ــوط ب مرب
پروانه هــای اشــتغال، توســعه و گســترش دوره هــای آموزشــی، رشــد چشــمگیر 
برگــزاری نمایشــگاه های موقــت و دائــم صنایع دســتی و درنهایــت رشــد 126 

درصــدی صــادرات صنایع دســتی مؤیــد ایــن ادعاســت.

حوزۀ میراث فرهنگی

ــث و  ــی موردبح ــراث فرهنگ ــوزۀ می ــه ح ــوط ب ــاخص های مرب ــش، ش ــن بخ در ای
بررســی قــرار می گیرنــد.

ــد  ــه می توان ــی ک ــا و روش های ــی از فراینده ــی: یک ــراث فرهنگ ــار و می ــت آث ثب
ــار فرهنگــی و  ــت آث ــراث فرهنگــی باشــد، ثب ــرای نگاهداشــت می کمکــی جــدی ب
تاریخــی در فهرســت ملــی و جهانــی اســت. درواقــع، ثبــت در چنیــن فهرســت هایی 
می توانــد تــا حــد زیــادی برنامه ریزی هــا و اتخــاذ سیاســت ها در جهــت انجــام دادن 
اقدامــات الزم بــرای محافظــت و احیــای ایــن آثــار را تســهیل و تضمیــن کنــد. در این 

بخــش بــه بررســی ایــن شــاخص پرداختــه می شــود.

جدول 58: تعداد آثار غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

547 417 361 247 221 138 5 مورد
تعداد آثار غیرمنقول 
ثبت شده در فهرست 

آثار ملی

در چنــد ســال اخیــر، ثبــت آثــار غیرمنقــول در فهرســت آثــار ملــی روبه رشــد و 
مثبــت بــوده اســت. به صــورت مشــخص در ســال 1397، نســبت بــه ســال 1394، 

ثبــت ایــن آثــار 92 درصــد افزایــش داشــته اســت.
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جدول 59: تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

1398 1397 1396 از 1392 تا 1395 واحد سنجش شاخص

32,700 27,600 48,900 54,700 مورد
تعداد آثار منقول ثبت شده 

در فهرست آثار ملی

نمودار 12: آثار غیرمنقول ثبت شده در آثار ملی

ــۀ  ــل نیم ــه در حدفاص ــت ک ــوان گف ــا می ت ــد؛ ام ــه ندارن ــت مقایس ــا قابلی داده ه
دولــت یازدهــم تــا نیمــۀ دولــت دوازدهــم، ثبــت آثــار منقــول در فهرســت آثــار ملــی 
ــه  ــوده اســت. به صــورت مشــخص در ســال 1397، نســبت ب روبه رشــد و مثبــت ب

ســال 1394، ثبــت ایــن آثــار 484 درصــد افزایــش داشــته اســت.

جدول 60: تعداد آثار ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

295 278 208 214 123 17 10 مورد
تعداد آثار ناملموس ثبت شده 

در فهرست آثار ملی
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رونــد ثبــت آثــار ناملمــوس در فهرســت آثــار ملــی همــواره و به صــورت مــداوم 
ــا دو  ــه بعــد و در مقایســه ب ــه از ســال 1394 ب ــوده اســت. البت ــت ب صعــودی و مثب
ــه در  ــد؛ به صورتی ک ــان می دهن ــش  نش ــمگیری افزای ــورت چش ــا به ص ــال، داده ه س
ســال 1398، ثبــت آثــار ناملمــوس در فهرســت آثــار ملــی 2850 درصد رشــد داشــته 
اســت. رونــد کلــی ثبــت آثــار طبیعــی در فهرســت آثــار ملــی هرچنــد بــا نوســان هایی 
انــدک، امــا درمجمــوع مثبــت و صعــودی بــوده اســت. درنهایــت در ســال 1398، 

نســبت بــه ســال 1393، ثبــت ایــن آثــار 28 برابــر شــده اســت.

جدول 61: تعداد آثار ناملموس ثبت شده در فهرست آثار جهانی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

14 13 13 11 10 10 10 مورد
تعداد آثار ناملموس ثبت شده 

در فهرست آثار جهانی

ــد افزایشــی داشــته اســت.  ــی رون ــار جهان ــار ناملمــوس در فهرســت آث ــت آث ثب
ــد  ــده 40 درص ــوس ثبت ش ــار ناملم ــداد آث ــال 1398، تع ــای س ــت در انته درنهای

ــد. ــان می ده ــال 1392 نش ــدای س ــه ابت ــبت ب ــد را نس رش
باوجــود برخــی ضعف هــا و کمبودهــا در حــوزۀ آمــاری، داده هــای در دســترس 
می تواننــد در ایــن حــوزه ظرفیت هــای حداقلــی را بــرای قضــاوت و ارزیابــی فراهــم 
آورنــد. داده هــا حکایــت از اقدامــات مثبــت و برنامه ریزی هــای درخــور توجــه بــرای 
حفــظ میــراث فرهنگــی و طبیعــی از طریــق ثبــت در فهرســت آثــار ملــی و جهانــی 

دارنــد.  
تعــداد موزه هــا و میــزان بازدیــد از آن هــا: یکــی از مهم تریــن پدیده هــا در دنیــای 
ــتند. از  ــا هس ــه، موزه ه ــک جامع ــی ی ــی و تاریخ ــراث فرهنگ ــوزۀ می ــر در ح معاص
یک ســو، موزه هــا مکانــی مطمئــن و امــن بــرای نگاهــداری آثــار فرهنگــی و تاریخــی 
یــک کشــور محســوب می شــوند و از ســوی دیگــر، بــا میســر کــردن امــکان بازدیــد 
عمــوم از ایــن آثــار، موجبــات افزایــش آگاهــی جامعــه نســبت بــه فرهنــگ و تاریــخ 
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ملــی را فراهــم می آورنــد؛ و به تبــع آن حساســیت اجتماعــی نســبت بــه حفــظ و 
ــا، یکــی از  ــن مبن ــر ای ــد. ب ــی را بیشــتر می کنن ــراث مهــم و مل ــن می نگاهــداری از ای
شــاخص های مهــم در حــوزۀ میــراث فرهنگــی، تعــداد موزه هــا و میــزان بازدیــد از 

آن هاســت. در ایــن بخــش، ایــن شــاخص موردبررســی قــرار می گیــرد.

جدول 62: تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها و بناهای تاریخی)1( 

تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تفکیک استان )هزار نفر(

استان
موزه

139213931394139513961397

000000000000000000كل كشور

778503303363274255آذربایجان  شرقی

2585153683542آذربایجان غربی

2247024322124293اردبیل

5884345245129116اصفهان

301718000207البرز

621074821817ایالم

643544414263بوشهر

321737544397397045784965تهران

4624540492230چهارمحال و بختیاری

6912173663428خراسان جنوبی

59611110175228277خراسان رضوی

196739215210خراسان شمالی
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استان
موزه

139213931394139513961397

000856874218)1(51خوزستان

591501249080114زنجان

221622141710سمنان

00019224273033سیستان و بلوچستان

1281228228407221237فارس

18814421758795قزوین

625674//44000قم

28104163138104100كردستان

29142197156144255كرمان

353154//21718كرمانشاه

445424كهگیلویه و بویراحمد

713428212122گلستان

23159172140139150گیالن

72222192247341لرستان
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استان
موزه

139213931394139513961397

413445645090مازندران

1173129322938مركزی

5817861711هرمزگان

154533521110214152همدان

1726255425591یزد

جدول 63: تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها و بناهای تاریخی)1( 

تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تفکیک استان )هزار نفر(

استان

بناهای تاریخی

139213931394139513961397

000000000000000000كل كشور

132264407139287475آذربایجان  شرقی

8310335788893آذربایجان غربی

--000163000000اردبیل

209025202242250427732975اصفهان
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استان

بناهای تاریخی

139213931394139513961397

00055000416574البرز

---3388000ایالم

--00000000085بوشهر

268192310913تهران

5219000262641چهارمحال و بختیاری

---000000000خراسان جنوبی

84715181021743824865خراسان رضوی

67--000000000خراسان شمالی

2100145137212189خوزستان

11711412310293128زنجان

1023111376سمنان

---110000000سیستان و بلوچستان

509941034093416347624855فارس

---9616480قزوین
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استان

بناهای تاریخی

139213931394139513961397

260000000524338قم

-125140001110كردستان

666537357433318392كرمان

390670456493645592كرمانشاه

--000000000000كهگیلویه و بویراحمد

103921128289142گلستان

250127158105139186گیالن

189201219610586593لرستان

32535144183226مازندران

4-8000000000مركزی

--1500000010هرمزگان

856416295468536260همدان

90257280000380391یزد

1( شامل تعداد بازدیدکنندگانی نیست که به صورت یکسان از موزه ها و بناهای تاریخی بازدید 
می کنند.

منبع: سالنامۀ آماری، سال 1397
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جدول 64: تعداد موزه های فعال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

262 256 251 247 234 224 219 مورد
تعداد موزه های فعال 

وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی

تعداد موزه های تحت نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
حدفاصل سال های 1392 تا 1398 افزایش 20 درصدی داشته است.

جدول 65: تعداد موزه های فعال بخش خصوصی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

162 128 103 79 42 33 29 مورد تعداد موزه های فعال 
بخش خصوصی

منبع: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفتر برنامه ریزی و آمار

موزه هــای بخــش خصوصــی در حدفاصــل ســال های 1392 تــا 1398، افزایــش 
459 درصــدی را تجربــه کرده انــد کــه رشــدی چشــمگیر و قابل قبــول اســت.

جدول 66: تعداد بازدیدکنندگان از موزه های کشور

1398139713961395139413931392
واحد 
سنجش

شاخص

تعداد21,803,87321,237,03819,764,41917,417,90120,263,29319,116,49923,246,458

تعداد 
بازدیدکنندگان 
از موزه های 

کشور

منبع: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفتر برنامه ریزی و آمار
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مــرور آمارهــای رســمی دربــارۀ تعــداد بازدیدکننــدگان از موزه هــا، رونــد نوســانی 
شــدیدی را نشــان می دهــد. درنهایــت بایــد گفــت کــه تعــداد بازدیدکننــدگان از 
موزه هــا در ســال 1398، نســبت بــه ســال 1392، افــت 15 درصــدی داشــته اســت. 
ــا را در ایــن ُافــت در نظــر بگیریــم کــه  ــه بیمــاری کرون حتــی اگــر مســائل مربــوط ب
ــدی  ــت 9 درص ــان از ُاف ــز نش ــال 1397 نی ــای س ــد، داده ه ــر بوده ان ــد مؤث بی تردی

نســبت بــه ســال 1392 دارنــد. 
اگر آمارها و داده های این بخش را به دو دستۀ تعداد موزه ها و میزان بازدید از 
آن ها تقسیم کنیم، باید بگوییم که عملکرد دستگاه در حوزۀ افتتاح و ایجاد موزه ها 
مثبت بوده و البته روندی ثابت، یکدست و صعودی را تجربه کرده است، اما در حوزۀ 
میزان بازدید از موزه ها، داده ها از افت وخیزهای فراوان و کمابیش درخور توجهی 
در سالیان اخیر خبر می دهند. بااین حال، مرور و بررسی داده های کلی حکایت از 

عملکرد قابل قبول در هر دو حوزه دارد. 

نمودار 13: تعداد بازدیدکنندگان از موزه های کشور

مطالعه، کارشناسی، حفاظت و مرمت اشیا، بناها و بافت های فرهنگی و تاریخی شهری و روستایی

و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  وزارت  وظایــف  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  از 
ــی  ــی و بناهای ــی- تاریخ ــیای فرهنگ ــت از اش ــی و حفاظ ــتی  کارشناس صنایع دس
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اســت کــه در زمــرۀ میــراث فرهنگــی ایــران قــرار دارنــد. درواقــع در ایــن شــاخص، 
ــی  ــراث فرهنگ ــوب از می ــداری مطل ــت و نگه ــرای محافظ ــده ب ــات انجام ش اقدام

ــد. ــرار دارن مدنظــر ق

جدول 67: تعداد اشیای مرمت شده

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد سنجش شاخص

8666 7232 6499 1928 15,851 800 1588 قلم تعداد اشیای 
مرمت شده

ــت.  ــوده اس ــب ب ــوب و مناس ــی مطل ــی- تاریخ ــیای فرهنگ ــت اش ــد مرم رون
تاریخــی  فرهنگــی-  اشــیای  تعــداد   ،1398 ســال  در  مشــخص  به صــورت 
ــر از  ــه خب ــر شــده اســت  ک ــش از 45 براب ــه ســال 1392، بی مرمت شــده نســبت ب

عملکــرد قابل قبــول در قیــاس بــا گذشــته در ایــن حــوزه می دهــد.

جدول 68: مستندسازی و سامان دهی اشیا

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
واحد 
سنجش

شاخص

10,874,700 10,615,800 11,037,900 13,732,200 3,100,000 3,796,000 1,602,200 قلم
مستندسازی و 
سامان دهی اشیا

رونـــد ســـامان دهی و مستندســـازی اشـــیای فرهنگـــی- تاریخـــی مطلـــوب 
ــیای  ــداد اشـ ــال 1398، تعـ ــورت مشـــخص در سـ ــوده اســـت. به صـ و مناســـب بـ
فرهنگـــی- تاریخـــی مرمت شـــده نســـبت بـــه ســـال 1392، رشـــد 446 درصـــدی 
ـــن حـــوزه  ـــا گذشـــته در ای ـــاس ب ـــول در قی ـــر از عملکـــرد قابل قب داشـــته اســـت کـــه خب

می دهـــد.
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نمودار 14: مستندسازی و سامان دهی اشیای تاریخی- فرهنگی

جدول 69: برنامه ها و طرح های حفاظت  اضطراری و مرمت بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

1397 1396 1395 1394 واحد سنجش شاخص

200,000 138,100 44,800 11,000 تعداد
برنامه ها و طرح های حفاظت  

اضطراری و مرمت بناها، 
بافت ها و محوطه های تاریخی

ــل  ــه تحلی ــرای ارائ ــت الزم ب ــص، از ظرفی ــل نواق ــای در دســترس، به دلی داده ه
ــه اشــاره کــرد کــه تعــداد برنامه هــا و  ــن نکت ــه ای ــد ب برخــوردار نیســتند؛ و فقــط بای
طرح هــای حفاظت هــای اضطــراری و مرمــت بناهــا، بافت هــا و محوطه هــای 
تاریخــی در ســال 1397، بیــش از 18 برابــر شــده اســت کــه از رونــد مثبــت و رشــد 

ــت دارد. حکای
ــا  ــیا، بناه ــت از اش ــی و محافظ ــۀ کارشناس ــا در زمین ــل داده ه ــه و تحلی مطالع
و بافت هــای فرهنگــی و تاریخــی نشــان می دهــد کــه وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در چنــد ســال اخیــر برنامــه ای جــدی بــرای بهبــود 
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وضعیــت در ایــن حــوزه داشــته اســت. تقریبــًا رونــد همــۀ شــاخص های مربــوط بــه 
ایــن حــوزه در چنــد ســال اخیــر، رونــدی صعــودی بــوده اســت کــه رشــدهای گاهــی 

ــد. ــان می دهن ــز نش ــمگیری را نی چش
ایجــاد و راه انــدازی پایــگاه در آثــار شــاخص ملــی: در ایــن شــاخص، راه انــدازی 
پایگاه هــا در آثــار شــاخص ملــی مدنظــر قــرار دارد. در ایــن بخــش، راه انــدازی 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــی موردبررس ــی و جهان ــای مل پایگاه ه

جدول 70: ایجاد و راه اندازی پایگاه در آثار شاخص ملی )پایگاه جهانی(

1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد سنجش شاخص

400 400 500 500 300 1100 تعداد
ایجاد و راه اندازی پایگاه در 

 آثار شاخص ملی 
)پایگاه جهانی(

ــرای  ــار فرهنگــی و تاریخــی: ب ــم و ســامان دهی محوطــۀ بناهــا و آث ــن حری تعیی
ــه و  ــامان دهی محوط ــم و س ــن حری ــی تعیی ــی و تاریخ ــار فرهنگ ــا و آث ــظ بناه حف
ــه اقدامــات ضــروری بــه شــمار می آیــد. در ایــن بخــش،  محــدودۀ ایــن آثــار ازجمل
به صــورت مشــخص، تعییــن حریــم و ســامان دهی محوطــۀ بناهــا و آثــاری کــه جــزء 

ــراث فرهنگــی و تاریخــی هســتند، بررســی می شــود. می

جدول 71: تعیین حریم آثار تاریخی

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد 
سنجش شاخص

20,000 16,500 20,800 40,400 16,800 35,800 3100 عدد تعیین حریم 
آثار تاریخی

داده هــای جــدول نشــان می دهنــد کــه رونــد تعییــن حریــم آثــار تاریخــی در طــول 
ــرف  ــت ظ ــن اس ــه ممک ــت؛ به طوری ک ــته اس ــان داش ــدی ُپرنوس ــر رون ــالیان اخی س
یــک ســال، عملکــرد در ایــن حــوزه ناگهــان بــه بیــش از دو برابــر یــا کمتــر از نصــف 
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کاهــش یابــد. به صــورت مشــخص، ایــن تغییــر در 4 ســال یعنــی ظــرف ســال های 
1393 تــا 1396 تکــرار شــده اســت. در طــول ایــن 4 ســال، ابتــدا عملکــرد نصــف 
ــه اســت. درهمین حــال، در یــک ارزیابــی  ــر افزایــش  یافت ــه دو براب شــده و ســپس ب
کلــی بایــد عملکــرد در حــوزۀ تعییــن حریــم آثــار تاریخــی را قابل قبــول و مطلــوب 
ــار  ــم آث ــن حری ــت یازدهــم، تعیی ــدای اســتقرار دول ــا ابت ــاس ب ــی کــرد. در قی ارزیاب

تاریخــی در ســال 1398،  545 درصــد افزایــش  یافتــه اســت.

عملکرد و اقدامات وزارت ورزش و جوانان
ــات وزارت ورزش  ــا و اقدام ــی: فعالیت ه ــی و ورزش قهرمان ــوزۀ ورزش همگان ح
بانــوان  ورزش  و  قهرمانــی  ورزش  همگانــی،  ورزش  حوزه هــای  در  جوانــان  و 
دســتاوردهای درخــور توجهــی را بــه همــراه داشــته اند. تصویــب اساســنامه های 
در  پارالمپیــک  ملــی  و کمیتــۀ  المپیــک  ملــی  ورزشــی، کمیتــۀ  فدراســیون های 
هیئت وزیــران، ارتقــای جایــگاه ســازمانی ورزش همگانــی )ایجــاد معاونــت فرهنگی 
و توســعۀ ورزش همگانــی در ســاختار ســازمانی( و ارتقــای جایــگاه ورزش بانوان در 
ســاختار ســازمانی ادارات کل ورزش و جوانــان اســتان ها و فدراســیون های ورزشــی 
کشــور نشــان از توجــه ویــژه بــه تقویــت پشــتوانه های موردنیــاز و زمینه ســازی بــرای 
موفقیــت ورزشــکاران در حوزه هــای همگانــی و قهرمانــی هســتند کــه در ایــن دوره 

ــد: ــه شــرح زیرن ــه ب ــده ای از اقدامــات صورت گرفت محقــق شــدند. گزی
ــارات  ــف و اختی ــون اهــداف، وظای ــادۀ )2( قان ــر اســاس م ــی: ب ورزش همگان
ــت  ــوع ورزش و فعالی ــر ن ــی ه ــور از ورزش همگان ــان، منظ وزارت ورزش و جوان
بدنــی اســت کــه نشــاط و ســالمت عمومــی مــردم را تأمیــن می کنــد. نــرخ مشــارکت 
فعــال مــردم در ورزش همگانــی و میــزان رشــد آن در ســال 1392، 16 درصــد 
ــا اجــرای گســترده و سراســری  ــران و ب ــار ای ــر اســاس داده هــای مرکــز آم ــود کــه ب ب
برنامه هــای ورزش همگانــی طــی ســال های 1392 تــا 1398 ایــن نــرخ بــه 51 

ــه اســت. درصــد افزایــش یافت
ــی انجــام شــده اند،  ــت ورزش همگان ــی کــه در راســتای تقوی ــن اقدامات مهم تری



154 | رصد سازمان های فرهنگی ایران

از: عبارت انــد 
ــوی 	  ــاس الگ ــر اس ــی ب ــت بدن ــعۀ فعالی ــۀ توس ــن برنام ــارکت در تدوی مش

ســازمان بهداشــت جهانــی بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش وپــرورش؛ وزارت  و  پزشــکی  آمــوزش 

مشــارکت در تدویــن برنامــۀ ترویــج فرهنــگ ورزش همگانــی در شــورای 	 
ــگ و  ــر فرهن ــالغ آن توســط وزی ــگ عمومــی کشــور و تصویــب و اب فرهن

ارشــاد اســالمی؛
همگانــی 	  ورزش  و جشــنوارۀ  همایــش   هــزار  از 60  بیــش  برگــزاری   

به طــور ســالیانه بــا حضــور گســتردۀ خانواده هــا در مراکــز اســتان ها و 
کشــور؛ سراســر  شهرســتان های 

ــا ورزش« در 	  ــا ورزش« و »تابســتانه ب ــه ب برگــزاری جشــنواره های »نوروزان
ــا مشــارکت  ــه ب سراســر کشــور به منظــور افزایــش ســطح نشــاط در جامع

بیــش از 21 میلیــون نفــر در ســال 1398؛
اجــرای پویش هــای ملــی )ورزش در خانــه، ورزش تعطیــل نیســت، قرنطینه 	 

بــا ورزش، ورزش در همســایگی، آوای ورزش، آماده بــاش و...( پــس از 
ــت و همــکاری مجموعــۀ وزارت ورزش  ــا حمای ــا ب ــروس کرون شــیوع وی
ــدف  ــا ه ــیما، ب ــازمان صداوس ــی و س ــیون های ورزش ــان و فدراس و جوان
ترغیــب آحــاد مــردم بــه انجــام دادن فعالیــت ورزشــی در دوران قرنطینــه و 

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا؛
تولیــد و انتشــار مطالــب خبــری و چندرســانه ای پویــش ورزش در خانــه بــا 	 

شــعار »بــا مانــدن در خانــه کرونــا را شکســت می دهیــم« در فضــای مجــازی 
ــام  ــوان انج ــری و ج ــی و هن ــی، فرهنگ ــای ورزش ــور چهره ه ــا حض ــه ب ک

شــد؛
اجــرای طرح هــای ملــی ورزش همگانــی بــا محوریــت اقشــار و کانون هــای 	 

ــران،  ــجویان، کارگ ــوزان، دانش ــودکان و دانش آم ــژۀ ک ــزرگ وی ــی ب جمعیت
کارمنــدان، نیروهــای مســلح، شــهروندان ســاکن در مناطــق شــهری، 
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روســتاییان و عشــایر بــا مشــارکت و همــکاری نهادهــا و دســتگاه های 
مرتبــط؛

ــی 	  ــورای ورزش همگان ــال در ش ــهر فع ــی ش ــرح مل ــرای ط ــب و اج تصوی
ــۀ  ــی در بودج ــۀ ورزش همگان ــدن برنام ــۀ گنجان ــری ابالغی ــور و پیگی کش
ســالیانۀ شــهرداری های سراســر کشــور از ســوی وزارت کشــور و ســازمان 

دهیاری هــا و شــهرداری های کشــور؛ 
آیین نامــۀ توســعۀ ورزش همگانــی در کالن شــهرها و 	  ارائــه  تدویــن و 

شــهرهای بــزرگ کشــور بــه هیئت وزیــران؛ و 
فعال ســازی ظرفیــت شــورای ورزش همگانــی کشــور و شــورای ورزش 	 

ــا و  ــن نهاده ــل بی ــی و تعام ــاد هم افزای ــت ایج ــتان ها در جه ــی اس همگان
ــا ورزش همگانــی و تصویــب و اجــرای طرح هــای  ــط ب دســتگاه های مرتب

ــی. ــی و اســتانی در موضــوع ورزش همگان مل

جدول 72: نرخ مشارکت عمومی در ورزش همگانی

عملکرد تا پایان سال 1399شروع دولت یازدهم

%16

%51
)بر اساس داده های مرکز آمار 

ایران(
اجرای گسترده و سراسری 

برنامه های ورزش در خانه با توجه 
به شیوع ویروس کرونا

ورزش روســتایی و عشــایری: احیــا و تقویــت بازی هــای ســنتی، بومــی و محلــی 
ــوده اســت؛  ــان ب ــن اقدامــات وزارت ورزش و جوان ــی از مهم تری و ورزش هــای آیین

کــه در ایــن خصــوص فعالیت هایــی بــه شــرح زیــر انجــام شــده اند:
تعــداد رویدادهــا و مســابقات ورزشــی برگزارشــدۀ روســتایی، عشــایری و 	 

جشــنوارۀ بازی هــای بومــی و محلــی در ســال 1392، 7370 مــورد بــود کــه 
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ایــن رقــم بــه بیــش از 20 هــزار مــورد رســیده اســت؛
ــی 	  ــای آیین ــی و ورزش ه ــی و محل ــنتی، بوم ــای س ــت بازی ه ــا و تقوی احی

ــش  ــی و بی ــا برگــزاری 2234 جشــنوارۀ بازی هــای ســنتی، بومــی و محل ب
از 400 جشــنوارۀ ملــی ورزشــی اقــوام و 39 دوره رقابت هــای ورزشــی 

ــایری؛ ــتایی و عش روس
جام 	  عنوان  با  کشور  سراسر  عشایر  و  روستاییان  ورزشی  رقابت های 

خوشه چین یکی از دستاوردهای مهم ورزش روستایی است که جمعیت 
عظیم روستایی را با ورزش همراه کرده و معبری برای شناسایی نخبگان 
ورزشی روستاها و هدایت آنان به ورزش قهرمانی بوده است. دورۀ نخست 
جام خوشه چین با مشارکت هفتصدهزار نوجوان و جوان روستایی 15 تا 
22 ساله در 31 استان کشور در سه مرحلۀ استانی، منطقه ای و ملی در 6 
رشتۀ فوتسال، والیبال، طناب کشی، دو و میدانی، چوب کشی و هفت سنگ 

مهارتی برگزار شده است.
از 6500 خانۀ ورزش روستایی در روستاهای 	  بیش  راه اندازی  تجهیز و 

پرجمعیت کشور و پیش بینی تحقق 7500 خانۀ ورزش روستایی در سال 
1400؛ 

طراحــی و اجــرای جشــنوارۀ فرهنگــی ورزشــی »دا« ویــژۀ زنــان و دختــران 	 
روســتایی بــا هــدف افزایــش مشــارکت زنــان و دختــران روســتایی در 
فعالیت هــای فرهنگــی ورزشــی بــا مشــارکت 44,690 نفــر در ســال 1396 

ــال 1398. ــر در س و 86,744 نف
ورزش قهرمانــی: ورزشــکاران ســازمان یافته: در ابتــدای انقــالب اســالمی، 
تعــداد ورزشــکاران ســازمان یافته در حــوزۀ قهرمانــی در بخــش بانــوان 51 هــزار و 
ــن  ــود. در ســال 1392، ای ــان 331 هــزار و 592 نفــر ب 772 نفــر و در بخــش آقای
تعــداد در بخــش بانــوان بــه 894 و 94 هــزار و 245 نفــر و در بخــش آقایــان بــه 1 
میلیــون و 862 هــزار و 621 نفــر رســید. در ســال 1398، تعــداد بانــوان ورزشــکار 
ــه 2  ــان ب ــون و 630 هــزار و 770 نفــر و در بخــش آقای ــه یــک میلی ســازمان یافته ب
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میلیــون و 429 هــزار و 509 افزایــش یافتــه اســت.

جدول 73: رشد جمعیت سازمان یافته در ورزش قهرمانی

سال 1357
شروع دولت 

یازدهم
عملکرد تا پایان سال 

1399
پیش بینی تا نیمۀ 

سال 1400

51,772888,1531,412,2931,447,812بخش زنان

331,5922,728,7923,386,5223,454,591بخش مردان

و کشــورهای  منطقــه ای  آســیایی،  جهانــی،  ورزشــی  رویدادهــای  میزبانــی 
اســالمی: تــا ســال 1392، ایــران میزبــان چهــار رویــداد جهانــی بــود کــه ایــن عــدد بــه 
9 میزبانــی افزایــش یافتــه اســت. ســیزده رویــداد آســیایی تــا ســال 1392 در ایــران 
برگــزار شــده بــود و در 8 ســال اخیــر، 14 رویــداد بــه ثبــت رســیده اســت. ایــران تــا 
ســال 1392 میزبــان 45 رویــداد بین المللــی بــود و از آن ســال بــه بعــد، 84 رویــداد 
ــدای  ــا ابت ــز ت ــان نی ــی در کشــورمان برگــزار شــده اند. در بخــش ورزش زن بین الملل
ســال 1392، ایــران میزبانــی 18 رویــداد بین المللــی و از آن ســال بــه بعــد میزبانــی 

ــر عهــده داشــته اســت.  34 رویــداد بین المللــی را ب

جدول 74: میزبانی رویدادهای ورزشی

92-1399قبل از سال 1392

1834بخش زنان

بخش 
مردان

49جهانی

1314آسیایی

4584بین المللی
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از ابتــدای ســال 1392 تــا نیمــۀ اول ســال 1399، کشــور ایــران درمجمــوع 
میزبــان 141 رویــداد ورزشــی جهانــی، آســیایی و منطقــه ای بــوده اســت )ایــن رقــم 

ــود(. ــت یازدهــم 80 مــورد ب ــدای دول در ابت
کســب ســهمیه های المپیــک و پارالمپیــک و مــدال آوری: کســب پنجــاه ســهمیۀ 
حضــور در بازی هــای المپیــک 2020 توکیــو در رشــته های ورزشــی بســکتبال، 
والیبــال، دو و میدانــی، کشــتی آزاد و فرنگــی، تیرانــدازی، تیرانــدازی بــا کمــان، 
ــهمیۀ  ــب 73 س ــس و کس ــیربازی و بوک ــه، شمش ــدو، کارات ــواری، تکوان دوچرخه س
حضــور در بازی هــای پارالمپیــک 2020 توکیــو در رشــته های ورزشــی دو و میدانــی، 
جــودو، نابینایــان، پاراتکوانــدو، والیبــال نشســته، بســکتبال بــا ویلچــر، قایقرانــی، تیر 

ــرداری. ــدازی و وزنه ب ــان، تیران و کم

 جدول 75: تعداد مدال های کسب شده به تفکیک مسابقات جهانی، آسیایی، منطقه ای 
و کشورهای اسالمی

سال 1399سال 1392

مدال های 
کسب شده

بوئنوس آیرس 1397 )15 مدال(نانجینگ 1393 )6 مدال(المپیک جوانان

اینچئون 2014 )57 مدال(گوانگجو 2010 )59 مدال(بازی های آسیایی
جاکارتا 2018 )62 مدال(

اینچئون 2014 )120 مدال(گوانگجو 2010 )80 مدال(بازی های پاراآسیایی
جاکارتا 2018 )136 مدال(

ریو )8 مدال(لندن )13 مدال(المپیک

ریو )24 مدال(لندن )24 مدال(بازی های پارالمپیک

همان طــور کــه جــدول 75 نشــان می دهــد، ورزشــکاران ایرانــی در هشــت ســال 
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ــای  ــدال  بازی ه ــب م ــمگیری در کس ــه و چش ــور توج ــای درخ ــته موفقیت ه گذش
ــد. ــی کســب کرده ان جهان

برخی از اقدامات و دستاوردهای مهم ورزش قهرمانی عبارت اند از:
کســب بهتریــن نتیجــه در مــدال آوری بازی هــای آســیایی 2018 جاکارتــا 	 

)کســب 62 مــدال در بازی هــای آســیایی و 136 مــدال در بازی هــای 
پاراآســیایی(؛

پاراآســیایی 	  و  آســیایی  بازی هــای  مــدال آوران  و  قهرمانــان  از  تجلیــل 
اینچئــون کــره جنوبــی 2014 و جاکارتــا اندونــزی 2018 و پرداخــت 

پــاداش آنــان بــا حضــور رئیس جمهــور؛ 
برگــزاری المپیــاد اســتعدادهای برتــر ورزش کشــور طــی دو دوره: در 	 

نخســتین دوره کــه بــا شــعار »ورزش، دوســتی، آینــده ای بهتــر« در سراســر 
کشــور برگــزار شــد، 18,000 ورزشــکار نوجــوان 12 تــا 15 ســاله در 37 
ــتۀ  ــز در 98 رش ــن دوره نی ــد؛ و دومی ــت پرداختن ــه رقاب ــی ب ــتۀ ورزش رش
ورزشــی بــا حضــور بیــش از 19,000 ورزشــکار 12 تــا 16 ســاله بــا هــدف 
توســعۀ ورزش در رشــته های مختلــف ورزشــی و پشتوانه ســازی در ورزش 

قهرمانــی برگــزار شــد.
حــوزۀ ورزش بانــوان: تــا ابتــدای ســال 1392، تعــداد 17 مــدال در بازی هــای 
آســیایی 14 مــدال در بازی هــای پاراآســیایی حاصــل تــالش بانــوان ورزشــکار بــود.  
در 8 ســال گذشــته، نخســتین مــدال المپیکــی بانــوان کشــورمان بــه ارمغــان آمــد؛ 34 

مــدال آســیایی و 70 مــدال پاراآســیایی نیــز در ایــن دوره کســب شــد.
75 رشــتۀ ورزشــی در 44 فدراســیون در بخــش بانــوان تــا ســال 1392 فعالیــت 
می کردنــد کــه از ســال 1392 تــا امــروز ایــن عــدد بــا رشــد چشــمگیری مواجــه شــده 
اســت و بانــوان در 49 فدراســیون ورزشــی و 129 رشــتۀ ورزشــی فعالیــت می کننــد.

بهبــود نگــرش نســبت بــه ورزش و نهادینــه کــردن فرهنــگ ورزش در 	 
خانــواده طــی 8 ســال گذشــته

اجــرای 9 طــرح ملــی ورزش همگانــی در اســتان ها و شهرســتان های کشــور 	 
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بــا مشــارکت 1,655,345 نفــر به منظــور ارتقــای نشــاط و تندرســتی زنــان 
عطــف بــه مصوبــۀ هیئت وزیــران در جلســۀ 1397/6/21 بــه پیشــنهاد 
ــه اســتناد اصــل 138   ــواده و ب ــان و خان معــاون رئیس جمهــور در امــور زن
ــی زن و  ــتاد مل ــکیل س ــۀ تش ــادۀ 3 آیین نام ــرای م ــی و در اج ــون اساس قان
ــۀ 1390/6/21 شــورای عالی انقــالب فرهنگــی؛ ــواده، موضــوع مصوب خان

ــا 	  ــا ورزش« ب ــران ب ــوان و دخت ــی »فراغــت بان طراحــی و اجــرای طــرح مل
هــدف افزایــش ســهم ورزش در اوقات فراغــت و ایجــاد نشــاط و شــادابی 

اجتماعــی بیــن بانــوان بــا مشــارکت 66,420 نفــر؛ 
طراحــی و اجــرای طــرح ملــی »جــام نشــاط و تندرســتی« بــا هــدف نهادینــه 	 

کــردن ورزش هــای کم هزینــه و آســان یاب در زندگــی روزانــۀ مخاطبــان بــا 
مشــارکت 62,216 نفــر؛ 

طراحــی و اجــرای طــرح ملــی »فراغــت ویــژه شــاغالن دســتگاه های 	 
اجرایــی« بــا هــدف افزایــش ســهم ورزش در اوقات فراغــت و ایجــاد 
نشــاط و شــادابی اجتماعــی بیــن بانــوان شــاغل بــا مشــارکت 65,406 نفــر.

ایجاد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان طی سالیان اخیر	 
تشــکیل دفتــر سیاســت گذاری و توســعۀ ورزش بانوان در نمــودار )چارت( 	 

تشــکیالتی معاونــت توســعۀ ورزش بانــوان بــا هــدف تبییــن سیاســت ها، 
ــر مفــاد  ــی ب راهبردهــا و برنامه هــای كالن منبعــث از مــوارد مصــوب مبتن
حاکمیتــی جــاری و نظــام ورزش کشــور، نظــارت و برنامه ریــزی به منظــور 
ــی  ــای داخل ــان در عرصه ه ــال زن ــور فع ــگاه و حض ــای جای ــظ و ارتق حف
برنامه هــای کالن  اجــرای  حســن  بــر  نظــارت  و  ورزش  بین المللــی  و 
توســعۀ ورزش بانــوان در ابعــاد مختلــف )جنبه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 

ــی فدراســیون های ورزشــی و واحدهــای اســتانی(؛ اقتصــادی و حمایت
ــانی 	  ــع انس ــای مناب ــتای ارتق ــتانی در راس ــکیالت اس ــاختار تش ــای س ارتق

ورزش بانــوان از رئیس گــروه بــه ســطح معاونــت؛ 
ایجــاد ظرفیــت و امــکان قانونــی بــرای عضویــت بانــوان در کمیســیون ها، 	 
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ــای  ــواد 5، 88، 27، کمیته ه ــتانی )م ــتادی و اس ــای س ــوراها و کمیته ه ش
اجرایــی احــکام برنامــۀ ششــم و(

استقرار نظام آموزش مربیان تندرستی

تدویــن و اجــرای طــرح سراســری آمــوزش و توانمندســازی مربیــان آمادگــی 	 
جســمانی و پیالتــس )بانــوان( در راســتای اجــرای طــرح ســنجش ســاختار 

قامتــی زنــان و دختــران روســتایی و عشــایری کشــور؛ 
تدویــن و اجــرای طــرح آموزشــی توانمندســازی بانــوان بــا برگــزاری 4 دورۀ 	 

آموزشــی »دورۀ عالــی رهبــری در ورزش زنــان« بــا هــدف جانشــین پروری 
در ورزش بانــوان.

توســعۀ رشــته ها و مــواد مســابقاتی ورزش ویــژۀ بانــوان با حفــظ ارزش های 	 
اعتقــادی و فرهنگی در 8 ســال اخیر:

امکان اعزام تعداد 49 رشتۀ ورزشی دارای پوشش مصوب به مسابقات 	 
برون مرزی؛

تدویــن »شــیوه نامۀ حضــور خانواده هــا در ورزشــگاه ها« بــا هــدف ارتقــای 	 
انســجام خانوادگــی در قالــب رفتــار اجتماعــی و تقویــت همبســتگی 
ــگاه  ــوان در ورزش ــمی بان ــور رس ــۀ ورزش و حض ــی در عرص ــاق مل و وف
آزادی به عنــوان تماشــاگر مســابقات فوتبــال تیــم ملــی ایــران و کامبــوج و 

ــال؛  ــکتبال و والیب ــابقات بس مس
ــن 	  ــت موازی ــا رعای ــت ب ــکاران زن بسکتبالیس ــاس ورزش ــۀ لب ــذ تأییدی اخ

اســالمی بــرای حضــور زنــان محجبــه در میدان هــای بین المللــی بــرای 
ــد؛ ــر و امی ــت تدبی ــال در دول ــس از 39 س ــار پ ــن ب اولی

افزایــش تعــداد رشــته ها و مــواد مســابقاتی بــه 49 فدراســیون و 129 رشــتۀ 	 
فعــال در حــوزۀ بانوان؛

مشارکت در بهبود کّمی و کیفی فراینـدهای استعــدادیابی و نخبــه پروری؛ 	 
ــاد اســتعداد های برتــر در بخــش 	  افزایــش تعــداد رشــته های ورزشــی المپی

دختــران از 32 رشــته در  ســال 1397 بــه 41 رشــته در ســال 1398.
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توسعۀ اماکن و فضاهای اختصاصی بانوان

ــداد 3931 در 	  ــه تع ــوان ب ــژۀ بان ــی وی ــگاه های ورزش ــداد باش ــش تع افزای
ســال 1398؛

ــداد 3743 در 	  ــه تع ــوان ب ــژۀ بان ــی وی ــای ورزش ــن و فضاه ــش اماک افزای
ســال 1398؛ 

ــداد 12,738 در 	  ــه تع ــوره ب ــی دومنظ ــگاه های ورزش ــداد باش ــش تع افزای
ســال 1398.

جدول هــای شــمارۀ 76 و 77 نشــان دهندۀ آن هســتند کــه چــه تعــداد از بانــوان 
ورزشــکار طــی ســال های 1392 تــا 1399 بــه مســابقات بین المللــی اعــزام شــدند 

و چــه تعــداد مــدال کســب کردنــد.

جدول 76: تعداد بانوان ورزشکار اعزامی به خارج از کشور

عملکرد تا پایان سال 1399سال 1392

)ریو( 15)لندن( 11المپیک

114155بازی های آسیایی

1130پارالمپیک

پاراآسیایی
المپیک جوانان/ نوجوانان

34
21

129
16

جدول 77: مدال های کسب شده توسط بانوان

عملکرد سال 1399 سال 1392

24 مدال )از 1952 تا 2010(
14 مدال )بازی های پاراآسیایی(

3 مدال)پارالمپیک لندن(

1 مدال المپیک ریو
34 مدال )اینچئون و جاکارتا(

70 مدال )بازی های پاراآسیایی(
4 مدال)پارالمپیک ریو(
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رشته های فعال ورزشی در بخش زنان از 75 رشته در قالب 44 فدراسیون در 
سال 1392 به 129 رشته در قالب 49 فدراسیون در سال 1399 افزایش داشته اند. 

نمودار 15: مقایسۀ مدال های کسب شده توسط بانوان در ابتدای دولت های یازدهم و دوازدهم

حــوزۀ جوانــان: وزارت ورزش و جوانــان به عنــوان متولــی ســامان دهی امــور 
جوانــان و بــر اســاس اهدافــی چــون ارتقــای هویــت دینــی، انقالبــی و ملــی جوانــان، 
ارتقــا و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی، مســئولیت پذیری، هویــت و مشــارکت همه جانبۀ 
جوانــان، بهبــود و اصــالح ســبک زندگــی جوانــان منطبــق بــر ارزش هــای اســالمی- 
ایرانــی، توســعۀ مشــارکت داوطلبانــۀ مردمــی در امــور جوانــان و اتخــاذ سیاســت های 
حمایتــی در جهــت اشــتغال و ازدواج جوانــان از ابتــدای دولــت یازدهــم تــا بــه امــروز 

دســتاوردهایی بــه شــرح زیــر در حــوزه جوانــان داشــته اســت:
مشــارکت های اجتماعــی: بــر اســاس شــاخص های تعریف شــده در حــوزۀ 
ــه ازای  ــور )ب ــت کش ــه کل جمعی ــان ب ــاد جوان ــکل های مردم نه ــبت تش ــان، نس جوان
هــر پنــج هــزار نفــر یــک تشــکل جــوان( 0/54 درصــد در ســال 1397 بــود کــه بــه 
0/8 درصــد در نیمــۀ اول ســال 1399 رســیده اســت و پیش بینــی می شــود تــا ســال 

1400 ایــن نســبت بــه عــدد 1 برســد.
صـــدور مجـــوز ســـازمان های مردم نهـــاد جـــوان: حمایـــت از تأســـیس و فعالیـــت 
ــل  ــی مراحـ ــردن تمامـ ــی کـ ــق الکترونیکـ ــان از طریـ ــاد جوانـ ــازمان های مردم نهـ سـ
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ـــط  ـــای مرتب ـــدازی زیرفراینده ـــه و راه ان ـــر و اصـــالح اعتبارنام ـــد، تغیی صـــدور، تمدی
ــد.  ــاد( شـ ــازمان های مردم نهـ ــمن ها )سـ ــه سـ ــور توجـ ــد درخـ ــب رشـ ــه موجـ کـ
ـــه 3324  ـــداد ب ـــن تع ـــه ای ـــد ک ـــدد بودن ـــال 1392، 54 ع ـــان در س ـــمن های جوان س
ــه  ــداد بـ ــن تعـ ــال 1400، ایـ ــود در سـ ــی می شـ ــت و پیش بینـ ــیده اسـ ــمن رسـ سـ

3700 ســـمن برســـد.
ــت  ــی فعالی ــت حقوق ــرای ثب ــان: ب ــی تشــکل های جوان ــت شــخصیت حقوق ثب
ــن وزارت  ــکاری بی ــۀ هم ــاه 1397 تفاهم نام ــان، مهرم ــاد جوان تشــکل های مردم نه
کشــور و وزارت ورزش و جوانــان منعقــد و دســتورالعمل اجرایــی آن آذرمــاه همــان 
ــه دریافــت کــد  ــق ب ــون، 251 ســمن موف ــن اســاس، تاکن ــر ای ــم شــد. ب ســال تنظی

ــده اند. ــور ش ــه از وزارت کش شناس
ســتاد ســامان دهی امــور جوانــان: تعییــن جایــگاه، نقــش و مأموریت هــای 
ــع  ــی و رف ــیم کار مل ــان و تقس ــور جوان ــا ام ــط ب ــی مرتب ــتگاه های دولت ــی دس اساس
مــوازی کاری به منظــور هماهنگــی و ســامان دهی فعالیت هــای بخشــی و فرابخشــی 
در ایــن زمینــه، تعییــن، ابــالغ و پیگیــری شــاخص های ارزیابــی عملکــرد دســتگاه ها 
در امــور جوانــان و ارائــه پیشــنهاد هایی در ارتبــاط بــا اصــالح وظایــف دســتگاه های 
اجرایــی بــا توجــه بــه رویکردهــای منشــور تربیتــی و اهــداف و سیاســت های ســند 
ملــی توســعه ازجملــه وظایــف وزارت ورزش و جوانــان در حــوزۀ ســتادهای 

ــت. ــان اس ــور جوان ــامان دهی ام س
استانی  ستاد  جلسۀ   928 جوانان،  امور  سامان دهی  ملی  ستاد  جلسۀ   30
نیز چهار  امور جوانان و 9600 جلسۀ ستاد سامان دهی شهرستانی و  سامان دهی 

جلسۀ شورای عالی جوانان از ابتدای سال 1392 تا سال 1399 برگزار شده اند.
اوقات فراغت، اشتغال و کارآفرینی

حــوزۀ  در  طراحی شــده  برنامه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  اوقات فراغــت: 
ــش از  ــال 1392 بی ــه از س ــت ک ــی اس ــگری هویت ــای گردش ــت، اردوه اوقات فراغ

1060 اردو بــا محوریــت جوانــان برگــزار شــده اســت.
ــی  ــت های کل ــه سیاس ــتناد ب ــا اس ــان ب ــان:. وزارت ورزش و جوان ازدواج جوان
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ــۀ ششــم توســعه  ــون برنام ــادۀ 102 قان ــت و م ــی جمعی ــواده، سیاســت های کل خان
و بخش نامــۀ هیئت وزیــران به عنــوان متولــی اصلــی آموزش هــای قبــل از ازدواج 
ــن و بعــد از ازدواج تعییــن شــده اســت. در راســتای  و همــکار در آموزش هــای حی
حمایــت از ازدواج جوانــان، تقویــت نهــاد خانــواده و فرزنــدآوری اقدامــات ویــژه ای 
ــای آگاهی هــای  ــا رویکــرد ارتق در زمینه هــای آمــوزش، مشــاوره  و فرهنگ ســازی ب
جامعــۀ جــوان در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم صــورت گرفتنــد؛ کــه از مهم تریــن 

اقدامــات ایــن حــوزه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
ــرکت کنندۀ 	  ــش از 1,800,000 ش ــا بی ــداد 63,073 کارگاه ب ــزاری تع برگ

کارگاه هــای آموزشــی قبــل از ازدواج و همــکار در آموزش هــای حیــن و 
بعــد از ازدواج در تمامــی اســتان ها و شهرســتان ها به ویــژه مناطــق محــروم 

و آســیب پذیر؛ 
ارائــه خدمــات مشــاوره ای به صــورت تلفنــی و اینترنتــی در ایــام کرونــا بــه 	 

315,687 نفــر از متقاضیــان در ســال 1399؛
برگــزاری تعــداد 3896 کارگاه آموزشــی پیــش از ازدواج به صــورت برخــط 	 

)آنالیــن( در کشــور؛  
برگــزاری دوره هــای دانش افزایــی مدیــران مراکــز تخصصــی مشــاورۀ 	 

ازدواج و خانــواده در ســال های 1398 و 1399 بــرای 810 نفــر از مدیــران 
تخصصــی مراکــز مشــاوره؛

ازدواج در ســال های 	  آموزش هــای  مربــی  تربیــت  برگــزاری دوره هــای 
1396 و 1397 بــرای 5000 نفــر؛

برای 	  مـــــراجعه کننده  بی بضاعت  زوج های  به  مشاوره  خـــــدمات  ارائه 
طالق بــــــه دادگاه خانواده به صورت فردی در ســـــال 1398 به تعداد 

1252 نفر توسط 56 مرکز مشاوره در 13 استان پرطالق کشور؛ 
برگــزاری تعــداد 660 کارگاه 158,400 نفــر ســاعت کارگاه هــای آموزشــی 	 

ــا و  ــه زوج ه ــگان توســط مراکــز تخصصــی مشــاوره ب و مشــاوره های رای
ــرل و کاهــش طــالق در 21 اســتان کشــور؛ خانواده هــا در راســتای کنت
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تولیــد 372 اثــر و محصــوالت رســانه ای در قالب )فیلم کوتــاه، پویانمایی، 	 
موشــن گرافی و ( بــا موضــوع کاهــش آســیب های اجتماعــی، ازدواج و 

خانــواده و...؛ 
برگــزاری 10 نشســت تخصصــی در حــوزۀ توســعۀ اجتماعــی جوانــان بــا 	 

ــرل و کاهــش طــالق؛ ــواده و کنت ــدآوری، ازدواج و خان موضــوع فرزن
ــداد 12,249 	  ــران و تع ــی خی ــا همراه ــان ب ــش ازدواج جوان ــزاری پوی برگ

ــان جهیزیــۀ اهدایــی بــه جوان
تدویــن و انتشــار بانــک اطالعاتــی مدیــران، روان شناســان و مشــاوران 	 

ــه تفکیــک اســتان ها و شهرســتان ها  حــوزۀ ازدواج و خانــواده در کشــور ب
ــهولت  ــدف س ــا ه ــان ب ــایت وزارت ورزش و جوان ــرار دادن آن در س و ق

ــان؛ ــرای مخاطب دسترســی ب
انعقــاد تفاهم نامــه بــا بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و حمایــت از برگــزاری 	 

ــت از  ــه و حمای ــاب آگاهان ــوع انتخ ــا موض ــدی ب ــای ج ــون بازی ه هکات
ترویــج ازدواج موفــق در ســه شــهر تهــران، اصفهــان و تبریــز در ســال های 

1398 و 1399؛ 
افزایــش تعــداد مراکــز مشــاورۀ تخصصــی ازدواج و خانــواده از 19 مرکــز 	 

ــاورۀ ازدواج  ــرداران از مش ــداد بهره ب ــز )تع ــه 400 مرک ــال 1392، ب در س
نزدیــک بــه 3 میلیــون نفــر اســت(؛

ــال 	  ــوان در س ــای ج ــه زوج ه ــنۀ ازدواج ب ــهیالت قرض الحس ــای تس اعط
1392، 944 هــزار و 627 فقــره بــود کــه طــی آن مبلــغ 30 هــزار میلیــارد 
تومــان بــه هفــت میلیــون و 881 هــزار و 517 نفــر پـــرداخت شــد؛ کــه در 
پایــان ســال 1399، ایــن مبلــغ بــه 80 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافــت؛

برگزاری 284 جشنوارۀ ازدواج به مناسبت هفتۀ ازدواج؛	 
ــار در ســال 1399، 	  ــرای نخســتین ب ــن ازدواج ب ــی خیری ــع مل ــت مجم ثب

راه انــدازی دبیرخانــۀ ایــن مجمــع در وزارت ورزش و جوانــان و ایجــاد 
ــور؛  ــتان کش ــتانی آن در 28 اس ــع اس مجام
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جلب مشارکت خیرین در راستای حمایت از تسهیل و گسترش ازدواج جوانان 	 
شامل 14 هزار و 539 جهیزیه، حمایت از برگزاری چهار هزار و 872 مراسم 
ازدواج، اهدای سه هزار و 595 وام ازدواج به زوج های در آستانۀ ازدواج، 
اهدای سه هزار و 183 وام مسکن به زوج های جوان، اهدای سه هزار و 469 
وام اشتغال به زوج های جوان، تهیۀ دو هزار و 762 مسکن برای زوج های در 

آستانۀ ازدواج و ایجاد سه هزار و 824 شغل برای زوج های جوان؛
ـــا 	  ـــکی ب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــا وزارت بهداش ـــه ب ـــاد تفاهم نام انعق

ـــای ســـواد ســـالمت  ـــگ و ارتق ـــج فرهن ـــور تروی ـــزی به منظ هـــدف برنامه ری
جوانـــان، برنامه ریـــزی به منظـــور ترویـــج ازدواج بهنـــگام، فرزنـــدآوری 

به موقـــع و تقویـــت مهارت هـــای فرزندپـــروری در میـــان جوانـــان؛
انعقاد تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف برنامه ریزی 	 

برای تقویت دانش و آگاهی پیش از ازدواج کارگران جوان؛ 
حمایت از اجرای 189 برنامۀ الگویی و آموزشی و فرهنگی سازمان های 	 

مردم نهاد با موضوع رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده 
و  جوان  زوج های  از  حمایت  و  ازدواج  سن  فرزند، کاهش  افزایش  و 

توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت فرزند.

نگاهی آماری به فعالیت های حوزۀ جوانان

افزایــش تعــداد مراکــز مشــاورۀ تخصصــی ازدواج و خانــواده بــه ازای هــر 10 هــزار 
نفــر جمعیــت جــوان کشــور و نــرخ رشــد آن، یکــی از اقدامــات مهــم وزارت ورزش و 
جوانــان به عنــوان متولــی اصلــی امــور جوانــان، توجــه بــه فعالیــت مراکــز تخصصــی 

مشــاوره و ازدواج بــوده اســت.

جدول 78: تعداد مراکز مشاورۀ تخصصی ازدواج و خانواده به ازای هر 10 هزار نفر

پیش بینی تا نیمۀ سال 1400عملکرد تا پایان سال 1399سال 1392

19400500
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در ســال 1392 بــه ازای هــر 10 هــزار نفــر جمعیــت کشــور، 400 مرکــز 
مشــاورۀ تخصصــی ازدواج و خانــواده توســط وزارت ورزش و جوانــان راه انــدازی 
شــده اســت. تعــداد ایــن مراکــز در ســال 1392، 19 مرکــز بــوده اســت. همچنیــن 
ــال  ــتان ها در 8 س ــتان ها و شهرس ــگان در اس ــی ازدواج رای 36,925 کارگاه آموزش

گذشــته برگــزار شــدند.

تعداد سازمان های مردم نهاد جوانان و نرخ رشد آن

جدول 79: تعداد سازمان های مردم نهاد جوانان

پیش بینی تا نیمۀ سال 1400عملکرد تا پایان سال 1399سال 1392

5433243700

جــدول 79 نشــان می دهــد کــه تعــداد ســازمان های مردم نهــاد جوانــان در نیمــۀ 
ــداد  ــی اســت کــه تع ــن در حال ــوده اســت؛ ای ــا 3324 مرکــز ب ــر ب ســال 1399 براب
ــت  ــتای تقوی ــن در راس ــود. همچنی ــز ب ــط 54 مرک ــال 1392 فق ــز در س ــن مراک ای
ــتان  ــازمان ها در 15 اس ــن س ــازی ای ــای توانمندس ــاد، دوره ه ــازمان های مردم نه س

برگــزار شــد.
تعــداد کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی برگزار شــده در حــوزۀ جوانــان بــه تفکیــک 

موضــوع و گروه هــای هــدف: 
تعداد آموزش های انجام شدۀ سرباز ماهر 213,000 نفر 

تعداد بهره برداران از مشاورۀ ازدواج 2،800،000 نفر 
میزان تسهیالت اعطاشدۀ قرض الحسنه به جوانان و نرخ رشد آن

بــر اســاس انعقــاد قــرارداد عاملیــت بیــن وزارت ورزش و جوانــان و بانک های عامل 
ــد و بانــک قرض الحســنۀ رســالت( تســهیالت اشــتغال و  ــی امی ــدوق کارآفرین )صن
کارآفرینــی بــه جوانــان واجــد شــرایط پرداخــت شــد. همچنیــن تســهیالت اشــتغال و 
کارآفرینــی بــه جوانــان واجــد شــرایط، بــه اســتناد قراردادهــای عاملیــت منعقدشــده 
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ــک قرض الحســنۀ  ــد و بان ــی امی ــدوق کارآفرین ــان و صن ــن وزارت ورزش و جوان بی
رســالت )در ســال های 1397 و 1398(، پرداخــت شــده اســت.

جدول 80: میزان تسهیالت اعطاشده به جوانان

سال 1392شاخص
عملکرد تا پایان سال 

1399
پیش بینی تا نیمۀ 

سال 1400

اعطای تسهیالت قرض الحسنۀ 
ازدواج )نفر(

 29,000
میلیون 

ریال

450,000 میلیون 
ریال

پرداخت تسهیالت اشتغال و 
کارآفرینی به جوانان واجد شرایط

  1,330,000
میلیون ریال 

3164  فقره تعداد تسهیالت پرداخت شده

تعداد جوانان شاغل شده از محل تسهیالت 
اعطایی صندوق کارآفرینی امید )بر اساس 

راستی آزمایی صورت پذیرفته(
1306 نفر

تعداد جوانان شاغل شده از محل تسهیالت 
اعطایی بانک قرض الحسنۀ رسالت

نفر

اولیــن ســامانۀ کارآفرینــی جوانــان )بــا 7 میلیــون تومــان اعتبــار بــرای هــر جــوان( 
در ســال 1392 راه انــدازی شــد. از دســتاوردهای دیگــر در حــوزۀ اعطای تســهیالت، 
افزایــش ســقف و تعــداد دریافت کننــدگان وام ازدواج جوانــان، تدویــن برنامه هــای 
اجرایــی بیانیــۀ گام دوم بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی و ارتقــای ســطح روابــط 

بین الملــل حــوزۀ جوانــان بــوده اســت.

سهم ورزش از تولید ناخالص ملی و نرخ رشد آن

صنعــت ورزش از ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی دارای اهمیــت 
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ــر حاكــی اســت كــه ســهم صنعــت ورزش از  ــی اســت. مطالعــات اخی بســیار باالی
GDP كشــورهای مختلــف از حــدود  0/75 تــا  4/4 درصــد اســت؛ ایــن در حالــی 

اســت كــه ســهم ایــن صنعــت از تولیــد ناخالــص ملــی ایــران  1/1 درصــد اســت.

جدول 81: سهم ورزش از تولید ناخالص ملی

پیش بینی تا نیمۀ سال 1400عملکرد تا پایان سال 1399سال 1392

0/391/11/2

ســهم ورزش از تولیــد ناخالــص ملــی از 0/39 درصــد در ســال 1392 بــه 1/1 
درصــد در ســال 1399 افزایــش داشــته اســت.

اهــداف، وظایــف و  قانــون  وضعیــت زیرســاخت های ورزشــی: مــادۀ 16 
اختیــارات وزارت ورزش و جوانــان، مصــوب ســال 1399، مرتبــط بــا »تأمیــن 
ــعۀ  ــاز توس ــانی موردنی ــروی انس ــات و نی ــاخت ها، امکان ــوازن زیرس ــب و مت متناس
ورزش در ســطح کشــور« اســت. فراهم ســاختن زيرساخت سازی های ورزشي باعث 

افزايش مشاركت ورزشي مــردم در ورزش همگانــی و قهرمانــی مي شود.

جدول 82: توسعۀ زیرساخت های ورزشی

سال 1399سال 1392عملکرد

سرانۀ فضای ورزشی به تفکیک انواع فضاهای ورزشی و 
گروه های اجتماعی هدف

0/4530/85

22,127 مکانساخت وسازهای ورزشی )پروژه های احداث و افتتاح شده(
 25,175

مکان

6250 خانه700 خانهراه اندازی و تجهیز خانه های ورزش روستایی

زمین های چمن مصنوعی و فضاهای ورزشی در مناطق 
روستایی

3111909



فصل چهارم: وضعیت و شرایط سازمان ها و نهادهای فرهنگی  | 171

نســبت بــه ســال 1392، ســرانۀ فضــای ورزشــی 188 برابــر، خانه هــای ورزش 
ــر و زمین هــای چمــن مصنوعــی و فضاهــای ورزشــی در  روســتایی بیــش از 7 براب

ــر شــده اند. مناطــق روســتایی 5/5 براب
سرانۀ فضاهای ورزشی به تفکیک انواع فضاهای ورزشی به شرح زیر است:

جدول 83: سرانۀ فضاهای ورزشی

پیش بینی تا نیمۀ سال 1400عملکرد تا پایان سال 1399سال 1392

0/4530/850/95

سرانۀ فضای ورزشی در مدت فعالیت دولت  طی 8 سال اخیر 188 برابر شده 
است و از 0/45 در سال 1392 به 0/85 در سال 1399 افزایش داشته است.

حوزۀ فرهنگی

وزارت ورزش و جوانــان در حــوزۀ فرهنگــی و مشــارکت در امــور خیریــه، امــدادی و 
داوطلبانــه بــا حضــور جامعــۀ ورزش و جوانــان فعالیت هــای متعــددی را انجــام داده 
اســت. تــا ســال 1392، 44 هــزار و 132 نفــر در برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
مشــارکت داشــتند کــه ایــن عــدد بــه ســه میلیــون و 318 هــزار و 837 نفــر رســیده 

اســت. گزیــده ای از ایــن اقدامــات عبارت انــد از:

اقدامات معطوف به اصالح و تقویت ساختار سامان دهی امور فرهنگی ورزش

ــۀ فرهنگــی ورزش کشــور در 	  ــالغ نظام نام ــب و اب ــن، تصوی ــری تدوی پیگی
ــی  شــورای عالی انقــالب فرهنگــی و ســند توســعۀ فرهنــگ ورزش همگان

در شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور؛
ــی و 	  ــی تربیت بدن ــیون فرهنگ ــه های کمیس ــتمر جلس ــم و مس ــکیل منظ تش

ــی؛ ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ــوب ش ــور مص ورزش کش
ــور فرهنگــی در ســاختار 	  ــۀ ام ــرای تشــکیل و فعال ســازی کمیت ــری ب پیگی
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ــی؛  ــیون های ورزش ــی فدراس ــت تمام مدیری
حمایت از تشکیل و فعال سازی مجمع مسئوالن فرهنگی فدراسیون های 	 

ورزشی؛ 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و هم اندیشــی های علمــی و تخصصــی 	 

مســئوالن فرهنگــی فدراســیون ها و باشــگاه های ورزشــی؛ 
حمایــت از تشــکیل و فعال ســازی معاونــت امــور فرهنگــی در باشــگاه های 	 

حرفــه ای و قهرمانــی ورزش و کانون هــای هــواداری در باشــگاه های لیــگ 
برتــر فوتبــال از طریــق ســازمان لیــگ فوتبــال کشــور؛ 

به کارگیــری ظرفیــت بیــش از 100 ســازمان و تشــکل مردم نهــاد فعــال در 	 
امــور فرهنگــی ورزش.

اقدامات معطوف به تقویت برنامه ریزی و تنظیم مقررات در حوزۀ فرهنگی ورزش کشور

تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل پیوســت فرهنگــی ویــژۀ رویدادهــای ورزشــی 	 
و تصویــب آن در کمیســیون فرهنگــی ورزش کشــور؛ 

ــی« در کمیســیون 	  ــگ پهلوان ــج فرهن ــالغ »دســتورالعمل تروی ــن و اب تدوی
ــور؛  ــی ورزش کش فرهنگ

تدویــن و ابــالغ »آیین نامــۀ کمیتــۀ صیانــت از ارزش هــای اخالقــی و 	 
ورزش؛  فرهنگــی  کمیســیون  در  ورزش کشــور«  حرفــه ای 

تدویــن »دســتورالعمل اجــرای آیین نامــۀ حمایــت از ورزش جانبــازان و 	 
ــی؛  ــیون فرهنگ ــب در کمیس ــوالن« و تصوی معل

تدوین و تصویب آیین نامۀ مجمع مسئوالن فرهنگی فدراسیون های ورزشی؛ 	 
تدویــن »ســند راهبــردی اقامــۀ نماز در بخــش ورزش و جوانــان« و تصویب 	 

در شــورای اقامــۀ نمــاز وزارت ورزش و جوانان؛ 
تدویــن »برنامــۀ جامــع ارتقــای فرهنــگ عفــاف و حجــاب وزارت ورزش و 	 

جوانــان« و تصویــب آن در ســتاد راهبــری و هماهنگــی عفــاف و حجــاب 
ایــن وزارتخانــه؛ 
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تدویــن »برنامــۀ بهبــود وضعیــت فرهنگــی هــواداران و تماشــاچیان فوتبال« 	 
و تصویــب آن در کمیســیون فرهنگــی ورزش کشــور. 

اقدامات معطوف به ارتقای فرهنگ حرفه ای و اخالق و منش پهلوانی

ــت 	  ــی و حمای ــگ پهلوان ــج فرهن ــتانی تروی ــی و اس ــتاد های مل ــکیل س تش
ــتی  ــه ای و کش ــیون زورخان ــی ) فدراس ــتاد مل ــۀ س ــازی دبیرخان از فعال س
ــوال(؛  ــی ) 17 ش ــگ پهلوان ــت روز فرهن ــت بزرگداش ــی( در جه پهلوان

برگــزاری سلســله همایش هــا و مراســم آیینــی نکوداشــت فرهنــگ پهلوانــی 	 
ــا محوریــت  ــی ب ــج فرهنــگ پهلوان ــۀ تروی ــۀ کشــور در هفت 1000 زورخان
ــی اســتان ها؛  ــی در تمام ــه ای و کشــتی پهلوان ــای ورزشــی زورخان هیئت ه

ــا 	  برگــزاری همایــش ملــی ســالیانۀ »آییــن نکوداشــت فرهنــگ پهلوانــی« ب
ــت روز  ــبت بزرگداش ــه مناس ــور ب ــۀ ورزش کش ــدگان جامع ــور نماین حض

ــون؛ ــال 1392 تاکن ــی از س ــگ پهلوان فرهن
و 	  مدیــران  پیش کســوتان،  قهرمانــان،  ورزشــکاران،  از  تجلیــل 

دســت اندرکاران اخالق مــدار و دارای منــش پهلوانــی در مناســبت های 
پهلوانــی؛  فرهنــگ  ترویــج  هفتــۀ  در  به خصــوص  مختلــف 

تدوین مرام نامۀ ورزش کشور و تصویب و ابالغ آن به نهادهای ذی ربط؛ 	 
برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای ســالیانۀ »اخــالق و منــش پهلوانــی« بــرای 	 

ــا همــکاری ســازمان بســیج  ــان ورزشــی در ســطوح اســتانی و ملــی ب مربی
ورزشــکاران؛ 

برگزاری سالیانۀ همایش تجلیل از جوانمردان ورزش کشور )ورزشکارانی 	 
با همکاری  امتناع کرده اند(  نمایندۀ رژیم اشغالگر قدس  با  از رقابت  که 

سازمان بسیج ورزشکاران. 

اقدامات معطوف به حفظ و ترویج هویت و فرهنگ و ارزش های اسالمی- ایرانی در ورزش

برگزاری چهار دوره جشنواره و مسابقات قرآن کریم ویژۀ ورزشکاران و 	 
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جوانان در دو سطح استانی و کشوری از سال 1393 تا پایان سال 1399؛ 
حمایــت از ساخت وســاز و تجهیــز نمازخانه هــا در اماکــن اداری و ورزشــی 	 

تابعۀ وزارت ورزش و جوانان در سراســر کشــور؛ 
هیئت هــای 	  و  فدراســیون ها  در  ورزشــکار  شــهدای  یــادوارۀ  برگــزاری 

ورزشــی، شهرســتان ها و مراکــز اســتان ها بــا همــکاری ادارات کل ورزش 
و جوانــان اســتان ها و ســازمان بســیج ورزشــکاران از ســال 1393 تــا پایــان 

ســال 1399؛
برگــزاری نخســتین کنگــرۀ ملــی 5000 شــهید ورزشــکار کشــور در ســال 	 

ــال 1400؛ ــی در س ــرۀ مل ــن کنگ ــرای دومی ــزی ب 1394 و برنامه ری
ایجاد موزۀ ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک که در اردیبهشت ماه 1398 	 

ملی  المپیک، کمیتۀ  ملی  جوانان، کمیتۀ  و  ورزش  وزارت  همکاری  با 
پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی افتتاح شد. این موزه به معرفی تاریخ 
ورزش ایران، جهان، المپیک و پارالمپیک؛ معرفی قهرمانان و پیش کسوتان 
ورزشی  رشته های  نمایش  مشعل ها؛  و  جام ها  مدال ها،  نمایش  ورزشی؛ 
تابستانی و زمستانی، ابزار، وسایل و لباس های ورزشی، تندیس قهرمانان 
و پیش کسوتان ورزش کشور و... می پردازد. هدف اصلی ساخت این موزه 
حفاظت و صیانت از میراث ورزش ایران و انتقال مفاهیم و آموزه هایی 
چون آیین جوانمردی، پویایی و خالقیت است. این موزه در سه طبقه برای 
نمایش اشیا و افتخارات و خاطرات و معرفی تاریخ ورزش ایران و تاریخ 

المپیک و پارالمپیک و... ساخته شده است؛ و
مشارکت فعال جامعۀ ورزش و جوانان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی و برنامه های 	 

حمایتی ملی در جهت کمک به هم وطنان آسیب دیده در بالیای طبیعی.

عملکرد و اقدامات حوزۀ معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانواده در چارچوب جایگاه ســتادی و 
فرابخشــی خــود و بــر مبنــای رویکــرد عدالت مــداری و  منطبــق بــا موازیــن و تکالیــف 
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منــدرج در اســناد باالدســتی1، قوانیــن توســعه ای2 و عــادی3 و نیــز مقــررات مرتبــط 
و در چارچــوب اولویت هــای تخصصــی ابالغــی رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران4، 

1. ازجمله موازین مندرج در اسناد باالدستی می توان به اصول 10 و 21 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
مصوب 1358/09/12 با اصالحات بعدی، اشعار داشت. این اصول به ترتیب بر »جهت گیری قوانین و مقررات و 
برنامه ها به سمت تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی« و »تقویت جایگاه زنان و فراهم آوردن زمینه های 

الزم برای استیفای حقوق شرعی و قانونی آن ها« تصریح دارند.

2. در قوانین توسعه ای به خصوص مادۀ 101 قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران )1396-1400(، مصوب 1395/12/14، تصریح شده است تمامی دستگاه های اجرایی باید در 
تمامی سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود رویکرد عدالت جنسیتی را اعمال کنند؛ و معاونت امور زنان و خانواده 
را وفق تبصرۀ 1 موظف داشته است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و رصد 

مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش ساالنۀ آن را تهیه و تنظیم کند.

3. از بین قوانین عادی، باید به قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب جلسۀ شمارۀ 
427 شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 1384/10/13 اشاره کرد. قانون مذکور در قسمت »وظایف تخصصی 
دستگاه های قانونگذار و اجرایی«، شش وظیفۀ مشخص را برای این معاونت پیش بینی و در پی آن، در مصوبۀ جلسۀ 
شمارۀ 820 این شورا در تاریخ 1398/06/12 با عنوان مجموعۀ تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب، دو وظیفۀ دیگر را به این شش وظیفه الحاق کرده است؛ ازجمله تهیۀ پودمان آموزشی ترویج فرهنگ 
عفاف برای خانواده ها، برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی 
– تحقیقاتی، همکاری با سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص ترویج و الگوهای 

لباس های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس های ملی و اسالمی.

4. عناوین اولویت های تخصصی رئیس جمهوری اسالمی ایران به موجب مکاتبۀ شمارۀ 123259 مورخ 1396/10/04 
به شرح زیر عبارت اند از: 

1. سامان دهی نظام آمار و اطالعات حوزۀ زنان و خانواده در دو زمینۀ داده های ثبتی و غیرثبتی؛
2. بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ارائه آن برای تصویب 

شرح وظایف مشخص در دولت؛
3. تدوین و ارائه گزارش های ساالنۀ ارزیابی وضعیت شاخص های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و 

خانواده و پایش شاخص ها به تفكیك استانی؛
4. تدوین گزارش سالیانۀ شکاف جنسیتی در جامعۀ ایران به تفكیك استان ها؛

5. تدوین چارچوب های تهیۀ پیوست تحلیل و ارزیابی اثر جنسیتی برای سیاست ها و برنامه ها و پروژه ها در كشور؛
6. تولید دانش سیاست ها و برنامه های عملیاتی برای ارتقای نقش آفرینی زنان در عرصۀ اشتغال، مدیریت مصرف 
منابع و انرژی، اصالح الگوی مصرف حفاظت از محیط زیست، حضور بیشتر در اقتصاد دانش بنیان و حوزۀ فناوری 

اطالعات و ارتباطات؛
7. بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قوانین موجود دربارۀ زنان و خانواده؛

8. تولید دانش، سیاست ها و برنامه های عملیاتی برای تحقق بندهای به طور خاص مرتبط با حقوق زنان در منشور 
حقوق شهروندی؛

9. تدوین شاخص های مسئولیت اجتماعی دستگاه های دولتی، شهرداری ها، شركت ها و بنگاه های بخش دولتی 
و خصوصی در قبال زنان؛

10. تدوین گزارش ملی موانع و فرصت های مشاركت زنان در اقتصاد و جامعۀ ایران؛ 
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ســازمان دهی،  هماهنگــی،   سیاســت گذاری،  هدایــت،  برنامه ریــزی،   مســئولیت 
دیده بانــی، پایــش و ارزشــیابی برنامه هــا و اقدامــات بــرای زنــان و خانــواده را 
بــر عهــده  دارد؛ و بــا بهره گیــری حداکثــری از تمامــی ظرفیت هــای ســازمانی و 
ــا دســتگاه های اجرایــی و انجمن هــای علمــی و تشــکل های مردم نهــاد  هم افزایــی ب
مرتبــط در قالــب عقــد تفاهم نامه هــا و موافقت نامه هــای همــکاری، برنامه هــا و 
فعالیت هــای خــود بــرای »تقویــت نهــاد خانــواده و جایــگاه زن در آن« و »تحقــق و 
اســتیفای حقــوق شــرعی و قانونــی زنــان در تمامــی حوزه هــا« را در ســطوح محلــی، 
اســتانی و ملــی ســامان می دهــد. همچنیــن به موجــب مــادۀ 4 آیین نامــۀ داخلــی 
ســتاد ملــی زن و خانــواده، مصــوب 1391/02/16، به عنــوان »دبیرخانــۀ ســتاد ملــی 
زن و خانــواده« انتخــاب و در پــی آن، وفــق مــادۀ 1 آیین نامــۀ دبیرخانــۀ ســتاد ملــی 
زن و خانــواده، مصــوب 1391/02/16 بــا اصالحــات بعــدی، عهــده دار وظایــف 
تصریح شــده در ایــن آیین نامــه ازجملــه »بررســی و تعییــن وضعیــت موجــود و 

مطلــوب زنــان و خانــواده« شــده اســت.  
ایــن معاونــت فعالیت هــای خــود را بــر »محورهــای چهارده گانــه« ملهــم و 
مســتفاد از احــکام منــدرج در اســناد باالدســتی، قوانیــن توســعه ای، قوانیــن عــادی و 

ــد از:  ــررات نظــم بخشــیده اســت کــه عبارت ان مق
تقویت، ترویج و نهادینه سازی عدالت جنسیتی؛	 
ــان 	  ــم بنی ــوادۀ اســالمی-ایرانی و تحکی گفتمان ســازی ســبک زندگــی خان

ــواده؛  خان
توان افزایی ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی دختران؛	 
اقتصاد مقاومتی، اشتغال و کارآفرینی؛	 
کاهش آسیب های اجتماعی؛	 

11. تولید دانش در زمینۀ مباحث فقهی و دینی اثرگذار بر كیفیت زندگی و مشاركت اجتماعی و اقتصاد زنان ایرانی؛ 
12. تدوین برنامۀ ملی كاهش آسیب های اجتماعی زنان؛ 

13. ارائه سیاست ها برنامه ها و راهکارهای علمی ارتقای زنان در ساختارهای مدیریت كشور؛ و 
14. ارائه راهکارهای تقویت سازمان های مردم نهاد فعال در حوزۀ زنان و جلب مشاركت اجتماعی و اقتصادی زنان 

از طریق این سازمان ها.
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تقویت و تکمیل نظام حقوقی کشور؛	 
ارتقای سالمت، تندرستی و نشاط؛ 	 
عفاف و حجاب؛	 
تعمیق باورها و ارزش های دینی؛ 	 
توان افزایی تشکل های اجتماعی.	 

مهم تریــن فعالیت هــای ایــن معاونــت در بــازه زمانــی 1392 تــا 1399 بــه شــرح 
زیرند:

تقویت و ترویج و نهادینه سازی عدالت جنسیتی	 
ــا تصویــب مــادۀ 101 در الیحــۀ احــکام برنامــۀ 	  جریان ســازی جنســیتی ب

ششــم توســعه و تدویــن ســند راهبــردی برنامــه در بخــش زنــان و خانــواده 
.)1396-92(

تشــکیل دو نشســت ســتاد ملــی زن و خانــواده بــا حضــور رئیس جمهــور و 	 
تصویــب کلیــات برنامــۀ تدویــن شــاخص های عدالــت جنســیتی در اولیــن 

نشســت )1399-1396(.
تهیــه، تصویــب و ابــالغ شــاخص های ملــی عدالــت جنســیتی بــرای 	 

دســتگاه های اجرایــی پیــرو تشــکیل اولیــن جلســۀ ســتاد ملــی زن و خانــواده 
در 8 محــور: آمــوزش و پژوهــش، ســالمت و تندرســتی، حقــوق و امنیــت، 
ــای اجتماعــی، مشــاركت  ــواده، كار و اقتصــاد، حمایت ه ــت و خان جمعی
سیاســی و تصمیم ســازی و فرهنــگ و اجتمــاع؛ شــامل 25 شــاخص اصلــی 
و 177 زیرشــاخص  بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی و اختصــاص 600 

نفــر ســاعت كار كارشناســی.
بـــا همـــکاری 	  تدویـــن شناســـنامۀ شـــاخص های عدالـــت جنســـیتی 

ــتگاه ها  ــه دسـ ــالغ آن بـ ــط و ابـ ــتگاه های ذی ربـ ــار و دسـ ــکدۀ آمـ پژوهشـ
ــاخص ها  ــت شـ ــود وضعیـ ــای بهبـ ــه برنامه هـ ــرداری در ارائـ ــرای بهره بـ بـ

ــم(.    ــت دوازدهـ )دولـ
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نمودار 16: 177 زیرشاخص مصوب عدالت جنسیتی به تفکیک  محور

ــون برنامــۀ ششــم توســعه  تدویــن و تصویــب آیین نامــۀ اجرایــی مــادۀ 101 قان
)1396-1399(. نســخۀ پیش نویــس ایــن آیین نامــه مطابــق تبصــرۀ 2 مــادۀ 101 
در خصــوص نحــوۀ اعمــال، ســازوکارهای نظــارت و پایــش شــاخص ها و وظایــف 
و الزامــات دســتگاه های اجرایــی بــرای ارتقــای شــاخص های مذکــور، بــه پیشــنهاد 
ــدگان  ــکاری نماین ــا هم ــزاری 5 جلســه ب ــواده طــی برگ ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
ســازمان برنامه وبودجــه، ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور و ســایر دســتگاه های 
ــه ســازمان برنامه وبودجــه ارســال شــد؛  ــه ای ب ــه و طــی مکاتب ــط تهی ــی ذی رب اجرای
ــمارۀ  ــۀ ش ــی نام ــه ط ــن آیین نام ــت ای ــریفات اداری الزم درنهای ــی تش ــس از ط و پ
160748/ ت 55053 هـــ مــورخ 1397/12/2 بــه تصویــب هیئت وزیــران رســید.

طراحــی، پیاده ســازی، اســتقرار و پشــتیبانی ســامانۀ جامــع رصــد و پایــش 
وضعیــت امــور زنــان و خانــواده )دولــت دوازدهــم( مشــتمل بــر ســامانه های زیــر:

سامانۀ رصد و ارزیابی شاخص های عدالت جنسیتی؛	 
سامانۀ رصد و ارزیابی ساختار و تشکیالت دستگاه های اجرایی؛	 
سامانۀ تكالیف معاونت در قانون برنامۀ ششم توسعه؛	 
 سامانۀ مدیران زن؛ 	 
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سامانۀ ستاد ملی زن و خانواده؛	 
سامانۀ خانواده؛ 	 
سامانۀ سند وضعیت زنان و خانواده؛ 	 
بانك های اطالعاتی معاونت امور زنان و خانواده.	 
ــا 	  تدویــن ســند ارتقــای وضعیــت زنــان و خانــواده در 31 اســتان کشــور ب

مشــارکت اســتانی و تصویــب در شــورای برنامه ریــزی و توســعۀ اســتان ها 
بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و ابــالغ آن بــه دســتگاه های اجرایــی 

اســتانی )1399-1396(.
ــتگاه های 	  ــازمانی دس ــاختار س ــی س ــرح بازآرای ــازی ط ــری اجرایی س پیگی

اجرایــی مصــرح مــادۀ 3 آیین نامــۀ اجرایــی مــادۀ 101 قانــون برنامــۀ 
پنج ســالۀ ششــم توســعه موضــوع تصویب نامــۀ شــمارۀ 160748/ ت 
ــی  ــتگاه های اجرای ــران از دس ــورخ 1397/12/2 هیئت وزی 55053 هـــ م
و تهیــۀ گزارشــی از عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در ارتبــاط بــا موضــوع 

فــوق.
ــران زن در دســتگاه ها در 	  ــۀ ســه دوره کارنامــۀ وضعیــت انتصــاب مدی تهی

راســتای تصویب نامــۀ شــمارۀ 1351824 مــورخ 96/5/30 شــورای عالی 
ــه هــر یــك از  ــران و ارســال كارنامــه ب ــه گــزارش در هیئت وزی اداری و ارائ
اســتانداران و وزرا.  وضعیــت انتصــاب زنــان از حــدود 5% در ســال 1392 
بــه 127% در ســال 1396 ارتقــا یافتــه و ســپس بــه حــدود 25 % در ســال 

1399رســیده اســت.
ــه و 	  ــه، پای ــر در ســطوح میان ــان مدی ــرای زن طراحــی دوره هــای آموزشــی ب

ــی،  ــای اختصاص ــی و آموزش ه ــای عموم ــش آموزش ه ــد، در دو بخ ارش
به منظــور اجــرای مــادۀ 4 آیین نامــۀ اجرایــی مــادۀ 101 قانــون برنامــۀ ششــم 
توســعه و همچنیــن اولویت هــای ابالغــی رئیس جمهــور. بــا همــکاری 
ســازمان اداری و اســتخدامی ایــن پیشــنهاد ها در بازطراحــی دوره هــای 
آموزشــی تخصصــی مدیــران زن كشــور -قبــل،  حیــن و بعــد از انتصــاب- 
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ــتور  ــتخدامی دس ــازمان اداری و اس ــوی س ــت، از س ــد و درنهای ــاظ ش لح
برگــزاری دوره هــای آموزشــی از طریــق ابــالغ نامــۀ شــمارۀ 112031 مورخ 

ــه رؤســای ســازمان برنامه وبودجــۀ اســتان ها اعــالم شــد. 98/3/7 ب
تهیــۀ گــزارش تحــوالت جامعــۀ زنــان ایــران؛ بررســی رونــد 40 شــاخص در 	 

40 ســال بــه زبان هــای فارســی و انگلیســی.
تهیــه و تدویــن گــزارش وضعیــت زنــان در جمهــوری اســالمی ایــران؛ 	 

.)1398( دهــه   4 در  ناکامی هــا  و  موفقیت هــا 
گفتمان ســازی ســبک زندگــی خانــوادۀ اســالمی – ایرانــی و تحکیــم بنیــان 	 

خانواده 
ــامل 	  ــور ش ــواده در 10 مح ــاخص های خان ــالغ ش ــب و اب ــن، تصوی تدوی

ســالمت؛  معیشــت،  امــور رفاهــی و مســکن؛  روابــط و مناســبات خانوادگــی 
و خویشــاوندی؛  آمــوزش،  مشــاوره و اطالع رســانی؛  دیــن و ارزش هــای 
اخالقــی؛  مشــارکت خانــواده در امــور جامعــه؛  موانــع،  نابهنجاری هــا و 
آســیب ها ؛ فرزنــدآوری،  تربیــت و آینــدۀ فرزنــدان؛  نظــام حقوقــی خانــواده و 
تشــکیل خانــواده و 45 مؤلفــه و ابــالغ آن بــه دســتگاه ها بــرای اجــرا طبــق 
تصویب نامــۀ هیئت وزیــران بــه شــمارۀ 15054/ت 57638هـــ مــورخ 

ــم(. ــت دوازده 1397/2/20 )دول
ــل، 	  ــای قب ــوزۀ آموزش ه ــی در ح ــای عموم ــی آموزش ه ــۀ مل ــن برنام تدوی

حیــن و بعــد از ازدواج بــه پیشــنهاد دبیرخانــه و تصویــب در اولیــن نشســت 
ــران؛ رصــد و پایــش  ــواده و ابــالغ توســط هیئت وزی ســتاد ملــی زن و خان
ــزاری  ــی برگ ــکار ط ــئول و هم ــتگاه های مس ــط دس ــرای آن توس ــوۀ اج نح
و  اقدامــات  بررســی گــزارش  و  دریافــت  و  تخصصــی  نشســت های 

فعالیت هــا ) دولــت دوازدهــم(. 
ــی زن و 	  برگــزاری جلســه های كمیســیون مشــورتی – تخصصــی ســتاد مل

خانــواده )دولــت دوازدهــم(.
رصــد اجرایــی شــدن تقســیم کار ملــی سیاســت های كلــی خانــواده ابالغــی 	 
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ــون برنامــۀ ششــم  ــد »ذ« مــادۀ 102 قان ــری و اجــرای بن مقــام معظــم رهب
توســعه در دســتگاه های اجرایــی بــا برگــزاری نشســت ها و جلســه های 
اقدامــات دســتگاه های  ارزیابــی گزارش هــای  و  بررســی  و  تخصصــی 
مرتبــط بــرای ارائــه بــه هیئــت دولــت و مجلــس شــورای اســالمی و 

شــورای عالی انقــالب فرهنگــی )دولــت دوازدهــم(.
همــکاری در برگــزاری كارگــروه تشــکیل، تحکیــم و تعالــی خانــواده ذیــل 	 

شــورای اجتماعــی كشــور و برگــزاری نشســت های تخصصــی بــا رویکــرد 
ارتقــای وضعیــت خانــواده ) دولــت یازدهــم(.

ــکاری 	  ــا هم ــالق ب ــش ط ــرل و كاه ــی كنت ــۀ مل ــن برنام ــاركت در تدوی مش
دســتگاه های ذی ربــط )دبیرخانــۀ شــورای عالی انقــالب فرهنگــی(.

سازمان 	  همکاری  با  شاغل  زنان  حمایتی  جامع  بستۀ  تدوین  به  اقدام 
برنامه وبودجۀ كشور با هدف توازن بین كار و زندگی زنان ) دولت یازدهم(.

اجــرای طــرح ملــی گفت وگــوی خانــواده در 68 نقطــۀ شــهری بــا همــکاری 	 
انجمــن جامعه شناســی ایــران و بــا هــدف شناســایی و حــل بنیــادی مســائل 
ــواده؛ آمــوزش 35 مجــری اســتانی و تســهیلگر  ــه خان ــوط ب اجتماعــی مرب
ســطح 1، آمــوزش 1827 تســهیلگر ســطح 2، تدویــن گــزارش 34 شــهر 
از  پادکســت   4 تهیــۀ  و  الکترونیکــی  نســخه های  به صــورت  اســتان  و 

ــم(. ــت دوازده ــواده )دول ــوی خان ــی گفت وگ ــرح مل ــای ط فعالیت ه
ــواده و گفت وگــوی بین نســلی 	  اجرایی ســازی طــرح ملــی گفت وگــوی خان

ویــژۀ متخصصــان امــور زنــان و خانــواده در ســطح ملــی و بین المللــی بــا 
همــکاری جهــاد دانشــگاهی واحــد الزهــرا)س( )دولــت دوازدهــم(.

ــا هــدف بازاندیشــی در مطالعــات 	  اجــرای طــرح گفت وگــوی بین نســلی ب
روابــط میان نســلی بــرای حــدود 700 هــزار دانش آمــوز دختــر و ارائــه 
مباحــث موردنیــاز از طریــق 11 پادکســت تحــت عنــوان رادیــو نســل  بــا 

ــت دوازدهــم(. ــران )دول همــکاری انجمــن مطالعــات فرهنگــی ای
تهیــه و تدویــن محتــوای آموزشــی ویــژۀ مدیــران،  مشــاوران حــوزۀ زنــان و 	 
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خانــواده و مربیــان مــدارس بــا عنــوان تــاب آوری فــردی حــول 12 محــور 
ــیوه های  ــتن داری، ش ــی،  خویش ــد،  خوش بین ــاط،  امی ــادی و نش ــامل ش ش
ــوش  ــدف،  ه ــا و ه ــت،  معن ــود مثب ــراز وج ــترس،  اب ــا اس ــه ب ــت مقابل مثب
ــاوری،   ــاط و گفت وگــوی بین نســلی،  خودب ــت/ ارتب ــط مثب ــی، رواب هیجان

ــم(. ــت دوازده ــی )دول ــتی و مهربان ــت،  نوع دوس معنوی
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ارتقــای مهارت هــای پرورشــی بــرای بیــش 	 

از 2100 نفــر از مربیــان مــدارس در 31 اســتان کشــور بــا همــکاری وزارت 
آموزش وپــرورش )دولــت دوازدهــم(.

اجــرای طــرح بهــار در خانــه )ویــژۀ دوران شــیوع ویــروس کرونــا( بــا هــدف 	 
ترویــج و اشــاعه فرهنــگ گفت وگــو در جامعــه به صــورت عــام و خانــواده 
به صــورت خــاص بــا همــکاری کانــون گفت وگــوی مؤسســۀ امــام موســی 

صــدر )دولــت دوازدهــم(.
اجــرای طــرح مســئله یابی مشــارکتی مســائل خانــواده به ویــژه در دوران 	 

ــم(. ــت دوازده ــی 123 )دول ــس اجتماع ــان اورژان ــرای کارشناس ــا ب كرون
توان افزایــی و ارتقــای تــاب آوری اجتماعــی 5000 نفــر از کارشناســان 	 

اورژانــس اجتماعــی در 31 اســتان کشــور بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی 
ــت دوازدهــم(. )دول

ــاب آوری 	  ــای ت ــرد ارتق ــا رویک ــر ب ــان کارگ ــر از زن ــازی 500 نف توانمندس
اجتماعــی در ســطح کشــور بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی )دولــت دوازدهــم(.
ــا 	  ــواده« ب ــتدار خان ــگاه دوس ــدازی »دانش ــت راه ان ــت گذاری در جه سیاس

همــکاری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و تهیــۀ برنامه هــای عملیاتــی 
مربــوط بــه آن )دولــت دوازدهــم(.

ارائــه اقدامــات و پیشــنهاد های معاونــت در راســتای اجــرای سیاســت های 	 
کلــی جمعیــت بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام )دولت هــای یازدهــم 

و دوازدهــم(.
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حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزۀ خانواده ازجمله:	 
پایــدار« 	  انتشــار کتاب هــای »خانــوادۀ متعــادل و توســعۀ  از  حمایــت 

)خالصــه مقــاالت نخســتین همایــش علمــی – تخصصــی خانــوادۀ 
ــود  ــن نج ــم م ــتی و  »اس ــه دوس ــم فاطم ــه قل ــدار( ب ــعۀ پای ــادل و توس متع
اســت، ده ســاله ام، طــالق گرفتــه ام« )در خصــوص ازدواج زودهنــگام و 
معضــالت آن( بــه قلــم دلفیــن مینویــی و معرفــی بــه دســتگاه های اجرایــی 

ــم(. ــت یازده ــع )دول ــه و توزی ــرای تهی ــط ب مرتب
حمایــت از ســاخت و تولیــد فیلــم ازجملــه مســتند ازدواج زنــان بــا اتبــاع 	 

خارجــی، حمایــت از ســاخت فیلــم مســتند »اقدامــات حمایتــی دولــت از 
زنــان سرپرســت خانــوار«، حمایــت از تولیــد فیلــم 100 ثانیــه ای در حــوزۀ 
خانــواده، حمایــت از فیلم نامــۀ ســینمایی بــا عنــوان »مائــده« بــا محوریــت 

ازدواج آســان )دولــت یازدهــم(.
ــا 	  معرفــی و تقدیــر از دو فیلــم برتــر ســی وهفتمین جشــنوارۀ فیلــم فجــر ب

ــت دوازدهــم(. ــواده )دول ــان و خان ــه زن ــوط ب ــن شــاخص های مرب تعیی
ارائــه پیشــنهاد معاونــت و لحــاظ بنــد بودجــه ای حمایــت از ترویــج ازدواج 	 

جوانــان از طریــق ارائــه تســهیالت وام ازدواج بــه زوج هــای جــوان در 
ــت دوازدهــم(. ــف تبصــرۀ 16( )دول ــد ال الیحــۀ بودجــۀ ســال 1400 )بن

ــا 	  ــش ب ــه آزاد كی ــم و منطق ــه آزاد قش ــازمان منطق ــا س ــه ب ــاد تفاهم نام انعق
ــم(. ــت دوازده ــواده« )دول ــتدار خان ــرۀ دوس ــاد »جزی ــدف ایج ه

توان افزایی ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی دختران	 
ســوادآموزی زنــان و دختــران روســتایی و عشــایری در 26 اســتان از 	 

ــدۀ زن و ســوادآموزی بیــش  ــی حــدود 4500 آموزش دهن ــق توان افزای طری
از 33,000 نفــر از زنــان و دختــران روســتایی و عشــایری کم ســواد و 
بازمانــده از تحصیــل بــا همــکاری ســازمان نهضــت ســوادآموزی )دولــت 

ــم(. ــم و دوازده یازده
تهیــه و تولیــد دســت کم 12 کتابچــۀ آموزشــی ویــژۀ بی ســوادان و نوســوادان 	 
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عشــایری بــا همکاری ســازمان نهضت ســوادآموزی )دولــت دوازدهم(.
اجــرای طــرح پویــش ملــی بانــوی مهربانــی بــرای دســتیابی كــودكان 	 

خانواده هــای محــروم بــه وســایل بــازی و تفریــح بــا همــکاری 31 نماینــدۀ 
منتخــب تشــکل های اجتماعــی حــوزۀ زنــان و خانــواده و دفاتــر امــور 
بانــوان اســتانداری های كشــور در قالــب 31 طــرح در 124 شهرســتان 

)دولــت دوازدهــم(. 
جــذب و ارتقــای پایــۀ تحصیــل حــدود 1350 دختــر بازمانــده از تحصیــل 	 

در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا همــکاری ســازمان های مردم نهــاد 
)دولــت یازدهــم و دوازدهــم(.   

ــا انتخــاب 	  ــی ب ــن اعتصام ــت از برگــزاری جشــنوارۀ سراســری پروی حمای
ــا همــکاری وزارت  ــر ب ــل از دســت کم 20 نفــر از دانشــجویان برت و تجلی

ــاوری )دولــت دوازدهــم(. ــوم، تحقیقــات و فن عل
آمــوزش مهــارت کودک یــاری بــه 5300 نفــر از دانش آمــوزان دختــر و 	 

پســر بــا همــکاری وزارت آموزش وپــرورش )دولــت دوازدهــم(.
حمایــت از طــرح افزایــش مشــارکت اجتماعــی دختــران بــا آمــوزش 	 

22,000 نفــر از دانش آمــوزان دختــر، اولیــا و مربیــان بــا همــکاری وزارت 
آموزش وپــرورش )دولــت  دوازدهــم(.   

بهبــود وضعیــت آموزشــی– بهداشــتی 1700 نفــر از دانش آمــوزان دختــر 	 
دورۀ اول متوســطۀ روســتایی و محــروم در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 

ــت دوازدهــم(. ــرورش )دول ــا همــکاری وزارت آموزش وپ ب
برگــزاری جشــنوارۀ فرهنگــی دختــر – خانــواده – گــذر از کرونــا بــا 	 

دوازدهــم(. )دولــت  آموزش وپــرورش  وزارت  همــکاری 
اجــرای پــروژۀ ملــی تهیــۀ بســتۀ جامــع سیاســت گذاری و راهبردهــای 	 

رفاهــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی-  وضعیــت  ارتقــای  بــرای  عملیاتــی 
خوابگاه هــای دانشــجویان دختــر در كشــور بــا نظرســنجی و نیازســنجی از 
ــای دانشــجویی سراســر  ــر از دانشــجویان مســتقر در خوابگاه ه 6000 نف
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كشــور بــا همــکاری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری )دولت هــای 
یازدهــم و دوازدهــم(.   

تقویــت شــیوهای ارتباطــی و مهارتــی 56,000 دانش آمــوز دختــر پایــۀ دوم 	 
دورۀ اول متوســطه، والدیــن آنــان و کارکنــان آموزشــی بــا همــکاری وزارت 

آموزش وپــرورش )دولــت یازدهــم و دوازدهــم(.   
تقویــت شــیوه های مهارتــی و ارتباطــی 818 نفــر از والدیــن دارای فرزنــد 	 

ــکاری  ــا هم ــتان ب ــان در 15 اس ــدان آن ــم و فرزن ــه اوتیس ــال ب ــوز مبت نوآم
وزارت آموزش وپــرورش )دولــت یازدهــم(.   

بــا 	  )دانش آمــوزان  مؤثــر  ارتبــاط  و  مهارت هــای گفت وگــو  آمــوزش 
ــر،  ــه 65,000 دانش آمــوز دخت ــواده، مدرســه و جامعــه( ب همســاالن، خان
والدیــن آنــان و مربیــان مــدارس بــا همــکاری وزارت آموزش وپــرورش 

)دولــت دوازدهــم(.   
 آمــوزش حقــوق و مســئولیت های فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی بــه 	 

30,794 دانش آمــوز دختــر در مقطــع متوســطۀ دوم، 30,794 نفــر از 
والدیــن آنــان و 2276 نفــر از مربیــان، با همــکاری وزارت آموزش وپرورش 

ــت دوازدهــم(.    )دول
تدویــن بســتۀ عملیاتــی بازگردانــدن دختــران بازمانــده از تحصیــل بــه چرخۀ 	 

تحصیــل در 5 اســتان و حمایــت از طــرح جــذب آن هــا بــا تحــت پوشــش 
قــرار دادن 3500 نفــر از ایشــان و آمــوزش 4200 نفــر از اولیــا  و مربیــان بــا 

همــکاری وزارت آموزش وپــرورش )دولــت دوازدهــم(.
حمایــت معنــوی و تشــویق هنرمنــدان زن در رشــته های موســیقی، تئاتــر، 	 

ســینما، نقاشــی و صنایع دســتی یــا آثــار مرتبــط بــا زنــان در ایــن حــوزه و 
ــم و عکــس  ــد جشــنوارۀ فیل ــری مانن ــای هن ــزاری برنامه ه ــت از برگ حمای
مــادر، جشــنوارۀ تئاتــر بانــو و جشــنوارۀ بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران 

)دولــت یازدهــم و دوازدهــم(.   
حمایــت از نخســتین دورۀ جایــزۀ کتــاب ســال جوانــان و اعطــای دو جایــزه 	 
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بــه دو نویســندۀ زن )دولــت دوازدهــم(.   
حمایــت از کارزار )کمپیــن( »تاروپــود زندگــی« بــا هــدف حمایــت از 	 

فعالیــت اقتصــادی دختــران و زنــان هنرمنــد کشــور و تبدیــل هنــر آنــان بــه 
ــت دوازدهــم(.     ــی )دول ــت ایران نمــاد هوی

تحکیم و تقویت نظام حقوقی كشور در حوزۀ زنان و خانواده 	 
تدوین لوایح: 	 
ــه مــادۀ 612 قانــون مجــازات اســالمی )تعزیــرات 	  الحــاق یــک تبصــره ب

و مجــازات بازدارنــده(، مصــوب 1375/03/02، در موضــوع تشــدید 
مجــازات پــدر در فــرض قتــل فرزنــد و تدویــن ســند پشــتیبان و تقدیــم بــه 

ــت دوازدهــم(.    ــت )دول دول
الحــاق یــک تبصــره بــه مــادۀ 41 قانــون حمایــت خانــواده، مصــوب 	 

1391/12/01، در موضــوع توســعۀ اختیــارات مــادر در دوران حضانــت 
ــم(.    ــت دوازده ــت )دول ــه دول ــم ب ــتیبان و تقدی ــند پش ــن س ــد و تدوی فرزن

ــال، 	  ــرای اطف ــداز ب ــاب پس ان ــاح حس ــازۀ افتت ــون اج ــرۀ قان ــالح تبص اص
مصــوب 1356/11/30 و تدویــن ســند پشــتیبان و تقدیــم بــه دولــت 

)دولــت دوازدهــم(.   
اصــالح مــادۀ 1041 قانــون مدنــی، مصــوب 1381/04/01 مجمــع 	 

تشــخیص مصلحــت نظــام و تقدیــم بــه دولــت و تدویــن ســند پشــتیبان آن 
ــم(.    ــت دوازده )دول

اصــالح بنــد )3( مــادۀ 18 قانــون گذرنامــه، مصــوب 1351/12/10، بــا 	 
اصالحــات و بعــدی و الحــاق یــک تبصــره بــه آن و تدویــن ســند پشــتیبان 

)دولــت دوازدهــم(.   
نوجوانــان 	  و  کــودکان  از  حمایــت  قانــون   26 مــادۀ  تبصــرۀ  اصــالح 

ــورای  ــس ش ــوب 1392/06/31 مجل ــت، مص ــت و بدسرپرس بی سرپرس
اســالمی و تدویــن ســند پشــتیبان آن و تقدیــم بــه دولــت )دولت هــای 

یازدهــم و دوازدهــم(.   
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اصــالح تبصــرۀ 2 مــادۀ 14 قانــون آییــن دادرســی كیفــری، مصــوب 	 
موضــوع  در  بعــدی  الحاقــات  و  اصالحــات  بــا   ،1392/12/04
بهره مندســازی  بزه دیــده از خســارات معنــوی و تدویــن ســند پشــتیبان آن 

دوازدهــم(.    )دولــت 
ــر 	  ــر ب ــوب 1381/08/19، ناظ ــی، مص ــون مدن ــادۀ 1133 قان ــالح م اص

ــرد خــارج كــردن  ــا رویک ــرای زوج ب ــن شــرایط درخواســت طــالق ب تعیی
حــق طــالق زوج از ماهیــت اطــالق و تدویــن ســند پشــتیبان آن )دولــت 

ــم(.    دوازده
اصــالح مــواد ناظــر بــر دیــه زنــان در قوانیــن کیفــری بــا رویکــرد برابرســازی 	 

دیــه زنــان و مــردان در تمامــی جرایــم مســتوجب دیــه و تدویــن ســند 
ــت دوازدهــم(.    پشــتیبان آن )دول

ــرات و 	  ــامل تعزی ــم ش ــاب پنج ــازات )كت ــون مج ــادۀ 630 قان ــالح م اص
مجــازات بازدارنــده( مصــوب 3/2/ 1375 و بنــد )ث( مــادۀ 302 قانــون 
مجــازات اســالمی مصــوب 1392/02/01 و تدویــن ســند پشــتیبان آن و 

تقدیــم بــه دولــت )دولــت دوازدهــم(.   
مشــاركت مؤثــر بــا قــوه قضائیــه و كمیســیون لوایــح دولــت در تكمیــل و 	 

تصویــب الیحــۀ حفــظ كرامــت و تأمیــن امنیــت زنــان در برابــر خشــونت 
ــم(. ــم و دوازده ــای یازده )دولت ه

ارتقای سالمت، تندرستی و نشاط	 
انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 	 

پزشــکی در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی جمعیــت و ســالمت 
و به منظــور برخــورداری از زنــان و دختــران توانمنــد و ســالم بــر پایــۀ 
ــالم  ــل س ــواده و نس ــد خان ــاد و رش ــور در ایج ــالمت عدالت مح ــام س نظ

دوازدهــم(. )دولــت   )1396/11/23 مــورخ   148760(
تصویــب برنامــۀ ملــی ارتقای نشــاط و تندرســتی زنــان و دختران بــا ورزش، 	 

پیشــنهادی وزارت ورزش و جوانان در نشســت ســتاد ملی زن و خانواده و 
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ابــالغ آن توســط هیئت وزیــران  بــه شــمارۀ 84430/ت 55681هـــ )دولت 
دوازدهم(.

سیاســت گذاری بــرای بررســی و اصــالح آیین نامــۀ چگونگــی توســعه 	 
از  متشــکل  تشــکیل کمیتــه ای  بــا  دولــت  ورزش کارکنــان  تعمیــم  و 
دســتگاه های مرتبــط ازجملــه وزارت ورزش و جوانــان، ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور، وزارت کشــور، وزارت آموزش وپــرورش و ســازمان 

دوازدهــم(. )دولــت  برنامه وبودجــه 
سیاســت گذاری بــرای اجــرای طــرح نشــاط در مــدارس؛ بهینه ســازی و 	 

ــکاری  ــا هم ــه ب ــدارس دختران ــی در م ــای ورزش ــن و فضاه ــز اماک تجهی
برنامه وبودجــه )دولــت دوازدهــم(. آموزش وپــرورش و ســازمان  وزارت 

پیگیــری و ارزیابــی برنامه هــای طــرح »ارتقــای نشــاط و تندرســتی زنــان و 	 
دختــران بــا ورزش« در راســتای اجــرای مصوبــۀ ســتاد ملــی زن و خانــواده 
از وزارت ورزش و جوانــان بــا اجــرای برنامه هایــی ماننــد برنامــۀ ملــی 
جــام نشــاط و تندرســتی، جشــنواره های فرهنگی-ورزشــی »دا«، فراغــت 
بانــوان بــا ورزش، برنامــۀ ملــی ســنجش قامــت و آمــوزش حرکــت زنــان و 
دختــران روســتایی، برنامــۀ ملــی »پــارک گام« و طــرح ورزش هــای تطبیقــی 

ــم(. ــت دوازده ــور )دول محله مح
برگــزاری پویــش ملــی ارتقــای نشــاط و ســالمت زنــان بــا ورزش بــا هــدف 	 

فرهنگ ســازی و اهمیــت نقــش ورزش در تأمیــن ســالمت جســمی و 
بهداشــت روان بــه اســتناد مصوبــۀ ســتاد ملــی زن و خانــواده )دولت هــای 

یازدهــم و دوازدهــم(.
گرامیداشــت هفتــۀ ســبا )ســالمت بانــوان ایرانــی( بــا هــدف اطالع رســانی 	 

و اهمیت بخشــی بــه موضــوع ارتقــای ســالمت زنــان و خانــواده و تشــکیل 
کمیتــۀ هماهنگــی بین دســتگاهی بــرای اجــرای برنامه هــای کاربــردی و 

ــی )دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم(. مل
پیشــنهاد و پیگیــری تصویــب طــرح »ارائــه خدمــات رایــگان پیشــگیری و 	 
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تشــخیصی ســرطان های شــایع زنــان« بــرای مناطــق روســتایی و عشــایر و 
لحــاظ آن در تفاهم نامــه بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 

ســازمان بیمــۀ ســالمت )دولــت دوازدهــم(.
همــکاری و حمایــت از برگــزاری پویــش ملــی پیشــگیری و مبــارزه بــا 	 

ــخیص  ــگیری و تش ــز پیش ــان 75 مرک ــاح هم زم ــور و افتت ــرطان در کش س
ــر در 60 دانشــگاه در کشــور  ــای غیرواگی ــگام ســرطان و بیماری ه زودهن

ــم(. ــت دوازده )دول
ــب آن 	  ــری تصوی ــردان و پیگی ــالمت م ــی س ــند مل ــن س ــت از تدوی حمای

ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــالمت وزارت بهداش ــورای عالی س در ش
ــم(. ــت دوازده )دول

بــا 	  در جامعــه  روان  ارتقــای شــاخص های ســالمت  و  فرهنگ ســازی 
حمایــت معنــوی از برگــزاری همایــش سراســری »پیشــگیری از آســیب های 
ــوم  ــد س ــق بن ــران« مطاب ــت بح ــارکت در مدیری ــی و مش ــی، اجتماع روان

ــم(. ــت دوازده ــالمت )دول ــی س ــی کل ــت های ابالغ سیاس
ــه داران شــفا« و آمــوزش 10 	  ــوان؛ طالی حمایــت از اجــرای طــرح ملی»بان

میلیــون نفــر از زنــان بــا هــدف ایجــاد یــک شــبکۀ مــروج ســالمت اجتماعی 
هنــگام بحــران شــیوع ویــروس کرونــا )دولــت دوازدهــم(.

ــط 	  ــای مرتب ــا موضوع ه ــی ب ــاه آموزش ــای کوت ــت ها و کلیپ ه ــۀ پادکس تهی
ــت دوازدهــم(. ــط )دول ــاد مرتب ــا کمــک ســازمان های مردم نه ــا ب ــا کرون ب

آمــوزش و توانمندســازی 2000 مربــی آمادگــی جســمانی و پیالتــس 	 
به منظــور ســنجش ســاختار قامتــی زنــان و دختــران روســتایی و عشــایری 

بــا همــکاری وزارت ورزش و جوانــان )دولــت دوازدهــم(.
تهیــه و تنظیــم گــزارش اقدامــات معاونــت در راســتای اجرای سیاســت های 	 

کلــی جمعیــت و بنــد )ذ( مــادۀ 102 قانــون برنامــۀ ششــم توســعه و 
ــرگان  ــس خب ــالمی، مجل ــورای اس ــس ش ــت، مجل ــه هیئت دول ــه آن ب ارائ
رهبــری، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و ســازمان بازرســی کل کشــور 
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)دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم(.
پیشــنهاد اصــالح و درج دوره هــای آموزشــی عمومــی در موضــوع ارتقــای 	 

پزشــکی  منظــر  از  مهارت هــا  و  جــوان  زوج هــای  آگاهی هــای  ســطح 
و ســالمت جنســی بــرای تمامــی كاركنــان دولتــی بــه ســازمان اداری و 

اســتخدامی )دولــت دوازدهــم(.
اجــرای برنامــۀ ســالمت زنــان در محیــط كار از طریــق برگــزاری كارگاه 	 

ــر  ــز ب ــا تمرك ــان شــاغل« ب ــای  ســالمت زن ــی و ارتق آموزشــی »خودمراقبت
پیشــگیری و آگاهی ســازی زنــان شــاغل )دولــت یازدهــم(.

توانمندســازی 45,000 زن ســالمند به منظــور بهبــود كیفیــت زندگــی آنــان 	 
در 10 اســتان بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی کشــور، اجــرای طــرح ملــی 
بهبــود وضعیــت بهداشــتی 62,580 دانش آمــوز دختــر در مناطــق محــروم 
ــمی و  ــالمت جس ــری س ــرورش و غربالگ ــکاری وزارت آموزش وپ ــا هم ب
رفتــاری و آمــوزش 10,109 دانش آمــوز دختــر )مــدارس شــبانه روزی 
مناطــق محــروم پایه هــای تحصیلــی دورۀ اول متوســطه( و تهیــه و توزیــع 
بســتۀ آموزشــی در 4 اســتان كشــور بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی )دولــت یازدهــم(.
تهیــه و ارائــه مکمل هــای غذایــی بــه 11,000 مــادر نیازمنــد در 4 اســتان 	 

بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی.
بــاروری و حفــظ فراینــد طبیعــی 	  از سیاســت های ســالمت  حمایــت 

ــادر« در 8 بیمارســتان تحــت  ــب اجــرای طــرح »دوســتدار م ــد در قال تول
پوشــش دانشــگاه های علــوم پزشــکی از طریــق آمــوزش و اطالع رســانی بــه 
10,000 زن بــاردار و ارائــه آمــوزش تكمیلــی بــه 300 مامــا و پزشــک زنــان 

و زایمــان )دولــت یازدهــم(.
حمایت از طرح سـامان دهی مشـاورۀ قبل از ازدواج در جهت بهبود سـبک 	 

زندگـی زناشـویی و ایفـای نقـش همسـری و فرزنـدآوری و باروری سـالم با 
همـکاری وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی )دولت یازدهم(.
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پیگیــری اختصــاص اعتبــار بــرای تجهیــز و احــداث پارك هــای بانــوان در 	 
31 اســتان كشــور )دولــت یازدهــم(.

طراحــی و دریافــت مجــوز برگــزاری دو دورۀ آموزشــی در حــوزۀ ســالمت 	 
بــرای تمامــی زنــان و مردان شــاغل )ســبا و ســما( از ســازمان برنامه وبودجه 
كشــور بــا عناویــن »راهنمایــی برای ســفیران ســالمت« و »ارتقای ســالمت 

از طریــق ورزش« و ابــالغ آن )دولــت یازدهــم(.
حمایــت از اجــرای برنامــۀ توانمندســازی زنــان ســالمند بــرای بهبــود 	 

کیفیــت زندگــی در دوران ســالمندی و تحــت پوشــش قــرار دادن 45,451 
ــم(. ــت یازده ــالمند )دول زن س

عفاف و حجاب 

انعقــاد تفاهم نامــه بــا کارگــروه ســامان دهی مــد و لبــاس/ وزارت فرهنــگ 	 
ــری  ــۀ اعتقــادی، اخالقــی و هن ــا موضــوع تقویــت بنی و ارشــاد اســالمی ب
ــه ضــرورت و اهمیــت پوشــش اســالمی-ایرانی )دولــت یازدهــم(. نســبت ب

ــر 	  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــوام ایران ــاس اق ــگاه های لب ــت از نمایش ــی و حمای برپای
اصالــت زن ایرانــی در رعایــت پوشــش و حمایــت از كاالی ایرانــی بــا 
همــکاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، اســتانداری ها و ســازمان 

صنایع دســتی كشــور )دولــت یازدهــم(.
اقــدام و پیگیــری الزم به منظــور عرضــۀ گســتردۀ پوشــش مناســب اســالمی 	 

ــا همــکاری وزارت صنعــت،  از طریــق حمایــت از اتحادیه هــای صنفــی ب
ــت  ــر دول ــالغ دفت ــور و اب ــتور رئیس جمه ــب دس ــارت متعاق ــدن و تج مع
ــت یازدهــم(. و آسیب شناســی وضعیــت موجــود حجــاب و عفــاف )دول

حمایــت از طــرح عفــاف و حجــاب »تعمیــق باورهــای دینــی و گســترش 	 
فرهنــگ حجــاب و عفــاف از طریــق تولیــد اقــالم حجــاب و پوشــاك 
اســالمی توســط زنــان سرپرســت خانــوار و بدسرپرســت« در اســتان 

كرمانشــاه )دولــت یازدهــم(.
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ــا 	  ــی پال( ب ــی )س ــاس ایران ــد و لب ــی م ــنوارۀ مل ــزاری جش ــت از برگ حمای
محوریــت نمایــش آثــار ارزنــدۀ هنــر و اصالــت ایرانی-اســالمی بــا حضــور 
ــت دوازدهــم(. ــاس کشــور در بخش هــای مختلــف )دول فعــاالن مــد و لب

)دولــت 	  حجــاب  محوریــت  بــا  فرهنگــی  بســته های  توزیــع  و  تهیــه 
دوازدهــم(.

حمایــت از طــرح آموزشــی- عملیاتــی ســازمان های مردم نهــاد اســتان های 	 
ــای  ــت و آموزه ه ــج معنوی ــوع تروی ــا موض ــی ب ــان جنوب ــتان و خراس گلس

ســبک زندگــی بهشــت )دولــت دوازدهــم(.

تعمیق باورها و ارزش های دینی

حمایت از 3 طرح پژوهشی »بررسی عوامل مؤثر در پایداری ارزش های دینی 	 
در بین زنان و دختران«،  »بررسی اثربخشی الگوی آموزشی هستی شناسی 
نظام  »بررسی  و  نابارور«  زنان  زندگی  معناداری  و  تاب آوری  بر  اسالمی 
مسائل اجتماعی همسران و فرزندان شهیدان و ایثارگران - فاز نخست 

چالش های اجتماعی همسران جانبازان ایرانی« )دولت یازدهم(.
حمایــت از تهیــۀ پودمان هــا و بســته های آموزشــی ازجملــه بســتۀ آموزشــی 	 

ــتۀ  ــن بس ــی؛ تدوی ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــئولیت های ف ــوق و مس حق
ــت  ــای وضعی ــرای ارتق ــی ب ــای عملیات ــت گذاری و راهبرده ــع سیاس جام
فرهنگــی - اجتماعــی و رفاهــی خوابگاه هــای دانشــجویان دختــر؛ برنامــۀ 
ــۀ  ــمانی؛ و برنام ــی و جس ــالمت روان ــطح س ــای س ــازی و ارتق توانمندس

آسیب شناســی روانــی- اجتماعــی دانش آمــوزان )دولــت یازدهــم(
مردم نهــاد 	  ســازمان های  عملیاتــی  آموزشــی-  طرح هــای  از  حمایــت 

»معنویــت و شاداب ســازی خانــواده«، آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــا 
رویکــرد دینــی، سلســله نشســت های »گفتمــان دینــی فاطمه شناســی«، 
»آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــا رویکــرد قرآنــی«، »نهادینه ســازی و 
ترویــج الگــوی زندگــی دینــی بهشــت خانــواده« و »تحکیــم بنیان خانــواده از 
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ــم(. ــت یازده ــف )دول ــتگاه های مختل ــم« در دس ــرآن كری ــر ق منظ
ازجملــه 	  تخصصــی  نشســت های  و  همایش هــا  برگــزاری  و  حمایــت 

بین المللــی دكتریــن  قرآن پــژوه، همایــش  بانــوان  بین المللــی  همایــش 
مهدویــت،  همایــش پــرواز پرســتوها، همایــش ریحانــه انقــالب، همایــش 
انســان عفیــف، همایــش اســوه های صبــر و مقاومــت، همایــش ملــی 
حماســۀ  در  زنــان  نقش آفرینــی  همایــش  اســالمی،  ایرانــی-  پوشــش 
آزادســازی خرمشــهر، همایــش بین المللــی بانــوان مــروج فرهنــگ رضــوی، 
همایــش نقــش زنــان در دفــاع مقــدس، مراســم بزرگداشــت شــهیده 
محبوبــه دانــش، سلســله نشســت های تخصصــی زن، معرفــت دینــی و 
اندیشــمندان معاصــر، نشســت زنــان ایثارگــر،  نشســت گرامیداشــت زنــان 
و دفــاع مقــدس، نشســت بزرگداشــت حضــرت معصومــه)س(، نشســت 
بیــان تجــارب زیســتۀ زنــان ایثارگــر بــا حضــور دو نســل انقــالب و فرزنــدان 
آن هــا، نشســت زنــان ایثارگــر بــا حضور مادران و همســران شــهدا و مراســم 

ــت یازدهــم(. ــع حــرم )دول ــم از همســران شــهدای مداف ــل و تكری تجلی
حمایــت و برگــزاری همایش هــا، نشســت های تخصصــی در مراکــز علمــی 	 

– تحقیقاتــی ازجملــه نشســت تخصصــی گفت وگومحــور بازخوانــی 
حیــات اجتماعی-اخالقــی بانــو فاطمــه زهرا)س(، نشســت های بین نســلی 
بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و مســئوالن و دبیــران کارگروه هــا بــه 
مناســبت های مختلــف ازجملــه هفتــۀ عفــاف و حجــاب بــا حضــور جمعی 
از جوانــان از طیف هــای مختلــف فكــری، مجلــس دانش آمــوزی و جوانــان 
خانواده هــای ایثارگــران، بررســی چالش هــای پیــش روی زنــان و دختــران 
شــهدا و جانبــازان )زنــان ایثارگــر(، نشســت تخصصــی بــا موضوع حماســه 
و ایثــار و زنــان ایثارگــر از نــگاه دوربیــن و قلــم و کارگردانــان و هنرمنــدان 
و نویســندگان و شــاعران دفــاع مقــدس بــه مناســبت هفتــۀ دفــاع مقــدس،  
نشســت »بیــان تجــارب زیســتۀ راویــان از تاریــخ شــفاهی، ادبیــات، عكــس 
و ســینما از نقــش زنــان در دفــاع مقــدس« بــه مناســبت هفتــۀ دفــاع مقــدس 
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)ســال 1399(، شــركت در نمایشــگاه ملــی چهلمیــن ســالگرد هفتــۀ دفــاع 
ــال  ــان در 8 س ــش زن ــا و نق ــات و فعالیت ه ــوع »اقدام ــا موض ــدس ب مق
دفــاع مقــدس و پــس از آن« ، طــرح ســپاس دیــدار بــا خانواده هــای شــهدا 
»همســران و مــادران«، نشســت زنــان ایثارگــر دهــۀ فجــر 1357 بــا حضــور 
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــۀ فج ــهدای ده ــران ش ــران و دخت ــادران، همس م
مناســبت مراســم بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی )دولــت 

دوازدهــم(.
ارائــه بســتۀ 50 تایــی نمایشــگاه عکــس از نقــش زنــان در دفــاع مقــدس بــه 	 

امــور زنــان برخــی ســازمان ها و  اهــدای کتاب هــای فاطمــه، فاطمــه اســت 
و مــن زنــده ام )دولــت دوازدهــم(.

ــواده 	  ــان و خان ــه زن ــوط ب ــا موضوع هــای مرب ــی ب ــد 30 پادكســت قرآن تولی
ــت دوازدهــم(. )دول

تولیــد 15 كلیــپ تصویــری - گفتــاری بــا محوریــت حضــرت فاطمه)س( 	 
ــت دوازدهم(. )دول

وبینــار نشســت و گفت وگــو بــا ایثارگــران سردشــتی و نمایــش فیلــم 	 
»ســپیده دمی کــه بــوی لیمــو مــی داد« اثــر آزاده بیزارگیتــی بــه مناســبت 

بمبــاران ســال 1366 در سردشــت )دولــت دوازدهــم(.
برگــزاری وبنیــار خانــواده و آموزه هــای قرآنــی بــه مناســبت روز ازدواج 	 

حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( )دولــت دوازدهــم(.
ــالد 	  ــبت می ــیحی در مناس ــهدای مس ــای ش ــم از خانواده ه ــل و تکری تجلی

ــم(. ــت دوازده ــیح )دول ــرت مس حض
ــان از تاریــخ شــفاهی، ادبیــات، عکاســی 	  ــان تجــارب زیســتۀ زن ــار بی وبین

ــان، عــکاس  ــا حضــور پژوهشــگران و محقق ــدس ب ــاع مق و ســینمای دف
ــل و  ــن ســالگرد آن؛ تجلی ــاع مقــدس در چهلمی و کارگــردان ســینمای دف
ــان  ــبت روز فرمانده ــه مناس ــهید ب ــان ش ــای فرمانده ــم از خانواده ه تکری
شــهید دفــاع مقــدس؛ وبینــار تخصصــی روایــت توانمنــد شــدن زنــان 
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ایثارگــر؛ وبینــار نشســت تخصصــی حماســۀ زنــان از عاشــورا تــا اربعیــن بــا 
همــکاری مؤسســۀ مطالعــات زنــان؛ وبینــار نشســت تخصصــی بــا موضوع 
ــا مشــارکت و  ــان ب ــه موضــوع زن ــرآن ب ــگاه ق ــا رســالت و ن ــان همــراه ب زن
ــبت  ــه مناس ــان ب ــات زن ــۀ مطالع ــار و مؤسس ــار ی ــۀ انتظ ــکاری مؤسس هم
میــالد پیامبــر صلــح و مهربانــی حضرت محمــد)ص(؛ و وبینــار روایتگری 
ــای  ــود در جبهه ه ــتۀ خ ــارب زیس ــر از تج ــار و امدادگ ــتار، بهی ــان پرس زن
حماســه آفرین دفــاع مقــدس و حریــم ســالمت، بــه مناســبت میــالد بانــوی 
ــتار  ــب)س( و روز پرس ــرت زین ــار حض ــق و ایث ــت و عش ــر و مقاوم صب

ــت دوازدهــم(. )دول
ــاد 	  ــا مشــارکت بنی ــاز و آزاده ب ــزاری کنگــرۀ 17,000 زن شــهید، جانب برگ

ــت دوازدهــم(. شــهید انقــالب اســالمی )دول
بانــك اطالعاتــی 	  اجــرای طــرح ســامان دهی، تكمیــل و به روزرســانی 

درج   و  اســتان كشــور   30 خانــواده  و  زنــان  مردم نهــاد  ســازمان های 
اطالعــات آن بــرای نخســتین بــار در پورتــال معاونــت )دولــت یازدهــم(.

راه انــدازی ســامانۀ الکترونیکــی بانــك جامــع اطالعاتــی ســازمان های 	 
مردم نهــاد فعــال در حــوزۀ زنــان و خانــواده )دولــت یازدهــم(. 

اجــرای طــرح توانمندســازی اقتصــادی خانــوادۀ زندانیــان و معدومــان در 	 
ــدود 1744  ــوزش ح ــق آم ــتغال زایی از طری ــوزی و اش ــش حرفه آم دو بخ
ــا همــکاری یکــی  ــرای حــدود 644 نفــر ب نفــر و ایجــاد فرصــت شــغلی ب
از  نفــر  بــه 15,000  آمــوزش  ارائــه  نیــز  از ســازمان های مردم نهــاد و 
ــای  ــا هــدف ارتق ــر ب ــرض خط ــان در مع ــان و معدوم ــای زندانی خانواده ه

ــم(. ــت یازده ــی )دول ــاورۀ خصوص ــه مش ــالمت روان و ارائ س
بدسرپرســت 	  و  زن سرپرســت خانــوار  اقتصــادی 300  توانمندســازی 

ــاد  ــازمان مردم نه ــازده س ــکاری ی ــا هم ــور ب ــتان كش ــای كار در 9 اس جوی
حــوزۀ زنــان و خانــواده سراســر کشــور )دولــت یازدهــم(.

ــواده 	  ــان و خان ــوزۀ زن ــت ح ــترش فعالی ــرای گس ــدات الزم ب ــاد تمهی ایج
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ــا از  ــداد آن ه ــش تع ــاد( و افزای ــازمان های مردم نه ــمن ها )س ــب س در قال
1677 بــه 2722 در ســال 1396 )دولــت یازدهــم(.

جــذب و ارتقــای پایــۀ تحصیــل حــدود 380 دختــر بازمانــده از تحصیــل 	 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا همــکاری ســازمان های مردم نهــاد 

ــت یازدهــم(. )دول
ترویــج همکاری هــای شــبکه ای و تقویــت مثلــث همــکاری دولــت-	 

 8 برگــزاری  طریــق  از  سمن ها-ســمن ها  دولت-ســمن ها/  دولــت/ 
نشســت منطقــه ای بــا حضــور 1535 نفــر از ســازمان های مردم نهــاد 

سراســر كشــور )دولــت یازدهــم(.
حمایــت از 265 طــرح مشــترك معاونــت بــا ســازمان های مردم نهــاد 	 

ــای ســالمت  ــواده در موضــوع اشــتغال زایی و معیشــت، ارتق ــان و خان زن
)جســمی، روانــی، اجتماعــی(، پیشــگیری از آســیب های اجتماعی، توســعۀ 
ــری و  ــی و هن ــای فرهنگ ــاد، موضوع ه ــازمان های مردم نه ــای س توانایی ه
اطالع رســانی، تحکیــم بنیــان خانــواده و تعمیــق ارزش هــا و باورهــای دینــی 

)دولــت یازدهــم(.
ــاد 	  ــازمان های مردم نه ــی س ــرح توان افزای ــزاری دو دوره ط ــت از برگ حمای

بــا رویکــرد كســب وكار و كارآفرینــی، از طریــق آمــوزش بــه 242 نماینــده 
از ســازمان های مردم نهــاد 31 اســتان سراســر كشــور و تنظیــم بانــك 
ــی  ــاد توســعۀ كارآفرین ــا همــکاری بنی اطالعــات از بانــوان صاحــب ایــده ب

ــم(. ــم و دوازده ــای یازده ــان )دولت ه ــان و جوان زن
زنــان صاحــب کســب وکار 	  از  تجلیــل  و  معرفــی  برگــزاری جشــنوارۀ 

و کارآفریــن در مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار کشــور در 8 اســتان 
آذربایجــان غربــی، ایــالم، خراســان جنوبــی، خوزســتان، سیســتان و 
ــر  ــان مدی ــزگان توســط انجمــن زن بلوچســتان، کردســتان، لرســتان و هرم
کارآفریــن تهــران و نیــز تهیــۀ بانــك اطالعــات از زنــان و دختــران صاحــب 

کســب وکار در اســتان های مذکــور )دولــت دوازدهــم(.
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ــب و كار 	  ــای كس ــای فرصت ه ــان جوی ــی زن ــی توان افزای ــرح مل ــرای ط اج
ــم بانــك اطالعــات از  ــی در 31 اســتان كشــور و تنظی ــا رویکــرد كارآفرین ب
بانــوان صاحــب ایــده بــا همــکاری بنیــاد توســعۀ كارآفرینــی زنــان و جوانــان 

ــم(. ــت دوازده ــی اســتان ها )دول در تمام
 حمایــت از طــرح توانمندســازی زنــان روســتایی و عشــایر شهرســتان های 	 

جنــوب كرمــان )شهرســتان قلعه گنــج و روســتاهای رمشــك، چــاه داد خــدا 
و مــارز( بــا همــکاری ســازمان های مردم نهــاد )دولــت دوازدهــم(.

توان افزایی و تقویت همکاری 1700 نفر از نمایندگان تشکل های اجتماعی 	 
حوزۀ زنان و خانواده سراسر كشور از طریق ارائه آموزش های پروژه نویسی 
و نحوۀ جذب منابع مالی، از طریق برگزاری 8 نشست منطقه ای با حضور 

1200 نفر و آموزش مجازی با حضور 1000 نفر )دولت دوازدهم(.
حمایت از حدود 150 طرح تشکل  اجتماعی زنان و خانواده در موضوع های 	 

اجتماعی؛  و  روانی  جسمی،  سالمت  ارتقای  معیشت؛  و  اشتغال زایی 
سازمان های  توانایی های  توسعۀ  اجتماعی؛  آسیب های  از  پیشگیری 
مردم نهاد؛ مسائل فرهنگی، هنری و اطالع رسانی؛ تحکیم بنیان خانواده و 

تعمیق ارزش ها و باورهای دینی )دولت دوازدهم(.
تولیــد 8 فیلــم مســتند آموزشــی از ســازمان های مردم نهــاد پایــدار بــا ســابقۀ 	 

بیــش از 30 ســال به منظــور آمــوزش بــه ســایر ســمن ها )دولــت دوازدهــم(.

جدول 84: تعداد طرح های مورد حمایت معاونت از تشکل های اجتماعی حوزۀ زنان و خانواده 
در سال های 1396-1400 به تفكیك موضوع

تعداد 
کل

تحکیم بنیان 
خانواده

ارتقای 
سالمت

اشتغال زایی و 
معیشت

پیشگیری از 
آسیب های 

اجتماعی

توسعۀ 
توانایی های 
سازمان های 

مردم نهاد

فرهنگی، 
هنری و 

اطالع رسانی

تعمیق 
باورهای 

دینی

1504094241792
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نمودار 17: طرح های مورد حمایت معاونت از تشکل های اجتماعی حوزۀ زنان و خانواده طی 
سال های 1396-1400 به تفكیك موضوع

روند شاخص های کالن حوزۀ زنان و خانواده طی 8 سال اخیر

افزایــش ســن امیــد بــه زندگــی زنــان از 74/5 در ســال 1392 بــه 75/7 در 	 
ســال 1399.

افزایــش 5 درصــدی ازدواج و کاهــش 3 درصــدی طــالق در ســال 1399؛ 	 
ــان  ــون توم ــه 50 میلی ــان ب ــون توم ــال 1398وام ازدواج از 20 میلی در س

رســید و بــه یــك میلیــون نفــر اعطــا شــد.
ــه 24 % در ســال 1399؛ در 	  افزایــش درصــد مدیــران زن دولــت از 5 % ب

دولــت دوازدهــم 17 معــاون اســتاندار زن منصــوب شــدند.
افزایش اعضای هیئت علمی زن دانشگاه ها از 14,886 نفر در سال 90-	 

1391 به 24,037 نفر در سال 1398؛ افزایش از 25 % به 33/3 % .
افزایش نرخ مشاركت زنان در فناوری از 22 % به 31/5 %.	 
افزایــش نــرخ مشــاركت اقتصــادی زنــان از 13/3 % در ســال 1394 بــه 16 	 
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% در ســال 1398. 
ــه 	  ــان از وام اشــتغال پایــدار روســتایی در ســال 1398 ب افزایــش ســهم زن

. % 41
رشــد نــرخ اشــتغال زنــان طــی 8 ســال گذشــته از 79/1% در ســال 1390 	 

بــه 82/7 % در ســال 1398. 
کاهــش نــرخ بیــکاری زنــان 15 ســاله و بیشــتر از 20/7% در ســال 1395 	 

بــه 13/7 در بهــار 1399. 
کاهــش نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــالن آمــوزش عالــی زن از 20/7 % بــه 	 

ــار 1399.  20/5 % در به
افزایــش تعــداد زنــان بیمه شــدۀ اجبــاری از 1,555,710 نفــر در ســال 	 

1392 بــه 1,891,803 نفــر بــا ســهم 19% در ســال 1399. 
افزایــش تعــداد زنــان خانــه دار بیمه شــده از 48,460 نفــر در ســال 1392 	 

بــه 303,585 نفــر در ســال 1399. 
افزایــش تعــداد زنان تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی کشــور از 178,403 	 

نفــر در ســال 1395 بــه 255,692 نفر در ســال 1398. 
افزایــش ســهم زنــان از کل بیمه شــدگان از 18/9 % در ســال 1392 بــه 	 

19/9% در ســال 1398. 
اجتماعــی کشــاورزان، 	  بیمــۀ  صنــدوق  عضــو  زنــان  تعــداد  افزایــش 

روســتاییان و عشــایر از 235,685 نفــر در ســال 1395 بــه 349,288 نفــر 
در ســال 1399.

 کســب ســهم 17% درصــدی از مدیریــت شــرکت های دانش بنیــان توســط 	 
زنــان؛ 628 نفــر در ســال 1399.

ــهر و 	  ــالمی ش ــوراهای اس ــات ش ــای زن در انتخاب ــهم نامزده ــش س افزای
روســتا از 4/2% بــه 6/3 %.

ــر در 	  ــه 52 نف ــال 1392 ب ــر در س ــداران زن از صف ــداد بخش ــش تع افزای
ســال 1398. 
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افزایـــش تعـــداد دهیـــاران زن از 888 نفـــر در دورۀ ســـوم فعالیـــت شـــوراهای 	 
اســـالمی روســـتا بـــه 2167 نفـــر در دورۀ چهـــارم )144% رشـــد(. 

ــواده از 1677 	  ــان و خان افزایــش تعــداد ســازمان های مردم نهــاد حــوزۀ زن
در ســال 1392 بــه 2722  در ســال 1396. 

ثبت 17 حزب و تشکل سیاسی به دبیركلی زنان تا سال 1394. 	 
ــع ابتدایـــی از 	  ــر مقطـ ــوزان دختـ ــرخ تـــرک تحصیـــل دانش آمـ کاهـــش نـ

ـــی  ـــال تحصیل ـــه 1/03% در س ـــی 93-1394 ب ـــال تحصیل 1/42 % در س
97-1398 و دختـــران متوســـطۀ دور دوم از 6/06 % بـــه 2/18 %  طـــی 

ــال ها. ــان سـ همـ
ــی از 97/8% در ســال 	  ــران ابتدای ــی دخت ــی واقع ــش پوشــش تحصیل افزای

تحصیلــی 94-1395 بــه 98/2 % در ســال 97-1398 و در مقطــع 
متوســطۀ دور دوم از 92/2% بــه 92/5 % طــی همــان ســال ها.

ــه 	  ــتایی ب ــاط روس ــتر در نق ــاله و بیش ــان 6 س ــوادی زن ــرخ باس ــش ن افزای
75/4% و در نقــاط شــهری بــه 89 % در ســال 1398.

ــد 	  ــگام زایمــان )در هــر 10,000 تول ــادران هن ــر م ــرخ مرگ ومی کاهــش ن
ــر در ســال 1397.  ــه 17/7% نف ــر در ســال 1394 ب ــده( از 20 نف زن

رشــد 60 درصــدی قهرمانــی زنــان ورزشــکار ســازمان یافته از ســال 1392 	 
تــا 1398. 

افزایــش 62 درصــدی  فعالیــت باشــگاه های ورزشــی حــوزۀ زنــان از ســال 	 
1392 تــا ســال 1398. 

افزایــش تعــداد زنــان امدادگــر ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هالل احمر 	 
از 2924 نفر در ســال 1395 به 14,734 نفر در ســال 1399. 

افزایــش تعــداد زنــان داوطلــب ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر از 	 
10909 نفــر در ســال 95 بــه 70591 نفــر در ســال 99 

افزایــش تعــداد زنــان آموزش دیــده جمعیــت هالل احمــر از تعــداد 13,833 	 
نفــر در ســال 1395 بــه 85,325 نفر در ســال 1399. 
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ــۀ 1400 	  ــۀ بودج ــواده در الیح ــوزۀ خان ــۀ ح ــدی بودج ــش 68 درص افزای
ــون بودجــۀ ســال 13951. ــه قان نســبت ب

عملکرد و اقدامات سازمان صداوسیما
و  صداوســیما  ســازمان  فرهنگــی  مأموریت هــای  و  جایــگاه  اهمیــت  باوجــود 
گســتردگی فعالیت هــا و آثــار آن هــا و نیــز تالش هــا و پیگیری هــای انجام شــده، 
ــار  ــا در ســالنامۀ مرکــز آم ــد؛ ام ــه دســت نیام ــن ســازمان ب گزارشــی از عملکــرد ای

ــد: ــترس بودن ــر در دس ــر زی ــات مختص ــران، اطالع ای

1394139513961397

243,454241,459227,724-میزان تولید برنامه های رادیویی )ساعت(

75,75375,46284,747میزان تولید برنامه های تلویزیونی )ساعت(

منبع: مرکز آمار ایران، 1399

ــه دســت  ــی ب ــز اطالعات ــا جســت وجوی بیشــتر، از ســازمان برنامه وبودجــه نی ب
ــورای  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــمی مرک ــای رس ــرور گزارش ه ــا م ــا ب ــد؛ ام نیام
اســالمی گزارشــی بــا عنــوان »تحلیــل عملکــردی سیاســتی صداوســیما در مواجهــه 
بــا کرونــا« مالحظــه شــد کــه تیرمــاه 1399 منتشــر شــده اســت. ایــن گــزارش را کــه 
ــا و  ــت بحران ه ــی در مدیری ــانۀ مل ــرد رس ــوردی عملک ــۀ م ــی مطالع ــوان نوع می ت
ــار وظایــف اطالع رســانی،  ــا آســیب ها و بالیــای جمعــی دانســت )در کن مواجهــه ب
آمــوزش و ســرگرمی ایــن ســازمان(، بــر عملکــرد ســه بخــش خبــری اصلــی و 
ــۀ  پرمخاطــب صداوســیما توجــه داشــته و مدعــی شــده اســت نوعــی وحــدت روی

ــری وجــود دارد. ــا ســایر بخش هــای خب ــر ب سیاســتی شــبکۀ خب
ــودن  ــرد: اول، دور ب ــیم ک ــج دوره تقس ــه پن ــوان ب ــیما را می ت ــرد صداوس عملک

1. سایر اقدامات و عملکردهای حوزۀ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مانند اقدامات حقوقی یا 
عملکردها در حوزۀ کاهش آسیب های اجتماعی در اینجا ارائه و مرور نشده اند.
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خطــر و انــکار ورود؛ دوم، تحــت کنتــرل بــودن اوضــاع؛ ســوم، جــدی بــودن خطــر، 
ضــرورت آمــوزش و مشــارکت عمومــی؛ چهــارم، امتــداد خطــر، کلیشــه شــدن 
ــری و خــروج. ــه تکــرار؛ و پنجــم، کاهــش خطــر، مدیریت پذی ــادن ب آمــوزش و افت

عــدم  به دلیــل  مخاطــره،  از  دوم  و  اول  دوره هــای  در  صداوســیما  ادراک 
شــناخت کامــل کرونــا و میــزان ایجــاد خطــر ناشــی از آن، بســیار پاییــن اســت 
بــر  افــزون  پیشــین،  سیاســی  چالش هــای  ســرریز  دارد.  ســهل انگاری هایی  و 
برداشــت های اشــتباه و ناقــص نهادهــای متولــی امــر ســالمت، مزیــد بــر علــت ایــن 
عملکــرد شــده اســت. ایــن ســازمان در دورۀ ســوم، به طــور مؤثــر، وارد کار ســاختن 
ــتی  ــوزش بهداش ــر آم ــزون ب ــت اف ــته اس ــده و توانس ــره ش ــی از مخاط ادراک عموم
مناســب و ایجــاد مشــارکت همگانــی در مدیریــت مســئله، برنامه هــای مختلفــی را 
ــر کــردن اوقات فراغــت و ســرگرمی و رفــع برخــی از نگرانی هــای مــردم  به منظــور ُپ
ــۀ  ــد. در دورۀ چهــارم هــم باوجــود اشــکال های متعــدد، در زمین تولیــد و پخــش کن
کاهــش ســفرهای نــوروزی و سیاســت در خانــه مانــدن مــردم نقــش درخــور توجهــی 
ایفــا کــرده اســت. در دورۀ پنجــم، صداوســیما ناگزیــر از پرداختــن به حــوزۀ مدیریت 
پیامدهــای کرونــا، درگیــر دوگانــۀ ســالمت- معیشــت شــده اســت؛ بنابرایــن همــۀ 
ــن  ــر آســیب های ای ــه دیگ ــرای توجــه دادن ب ــت ب ــه سیاســت دول ــالش خــود را ب ت
بیمــاری ازجملــه امــور اقتصــادی و معیشــتی مــردم معطــوف کــرده و به دنبــال عقالنی 

ــوده اســت. ــص، ب نشــان دادن فاصله گــذاری اجتماعــی، باوجــود برخــی نقای
مهم تریــن علــت تغییــر دوره در عملکــرد صداوســیما، ســرعت تغییــرات و 
تحــوالت ناشــی از مخاطــره و ایفــای نقــش روابط عمومــی ســتاد ملــی کرونــا و تغییــر 
ــۀ  ــو در هنگام ــه از یک س ــی ک ــت. موضوع ــه اس ــن زمین ــت در ای ــت های دول سیاس
بحــران دارای اهمیــت و درخــور توجــه اســت و در دیگــر ســو، امــکان مطالبه گــری 
ــه حداقــل می رســاند؛ کــه به نوبۀخــود  عمومــی و نیازهــا و خواســت های مــردم را ب
موجــب شــده اســت کــه بخشــی از مدیریــت رســانه ای مخاطــره یــا بحــران بــه رقبایی 

ــود. ــی زبان داده ش ــای فارس ــی و ماهواره  ه ــبکه های اجتماع ــون ش چ
ــه خدمــات رســانه های خدمــت عمومــی  ــان در صــدر ارائ ــر همچن ــد خب هرچن
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در مخاطــرات و بحران هــا قــرار گرفتــه، ســازمان صداوســیما تالش هــا و تغییــرات 
ــوزش و ســرگرمی  ــای آم ــب در حوزه ه ــری اغل ــای غیرخب ــر بخش ه جــدی در دیگ
ایجــاد کــرده اســت )مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، تیرمــاه 1399(.

بررسی و تحلیل میزان تحقق و پیاده سازی اهداف نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور

همچنــان کــه گفتــه شــد، بــرای تحلیــل پیامدهــا و تأثیــرات برنامه هــا و فعالیت هــای 
دســتگاه ها چــاره ای جــز مراجعــه بــه داده هــای پیمایشــی و نظرســنجی موجــود 
نیســت؛ چراکــه خروجــی نهایــی فعالیت هــا را بایــد بــه تناســب برنامه هــای مختلــف 
ــاهده  ــه و مش ــز مالحظ ــا و نی ــا و باوره ــی، ارزش ه ــرف فرهنگ ــف مص در کمّ وکی
ــترس در  ــای در دس ــی یافته ه ــر برخ ــروری ب ــور م ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــد نم و رص
ــد تذکــر داد کــه متأســفانه ایــن  ــاز هــم بای ــم داشــت؛ و ب گزارش هــای ملــی خواهی
ــا  ــک دســتگاه ها و نهاده ــه تفکی ــرات را ب ــرد و تأثی ــری عملک ــکان ردگی ــا ام داده ه
ندارنــد، چــون تولیــد یــک کاال یــا محصــول فرهنگــی توســط چندیــن دســتگاه انجــام 
ــرات گرایشــی ایجادشــده  ــا تغیی ــزان مصــرف ی می شــود و مشــخص نیســت کــه می
در ذهنیــت و باورهــای عمومــی تحت تأثیــر کــدام دســتگاه خــاص فرهنگــی بــوده و 
ســهم یــا وزن هــر دســتگاه در آن تغییــرات بــه چــه میــزان بــوده اســت؟ )البتــه اگــر 

تغییــرات معنــی داری رخ داده باشــند!( 
بــر ایــن اســاس، مــرور اجمالــی بــه مهم تریــن یافته هــا و داده هــای آخریــن 
ــم داشــت کــه طــی  ــی مصــرف فرهنگــی )مــوج ســوم، 1399( خواهی پیمایــش مل
چنــد هفتــۀ اخیــر توســط پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات اجــرا و منتشــر شــده 
اســت. حســب داده هــای موجــود، 46/6 درصــد نمونــۀ ملــی )با حجــم 15,585 نفر 
از تمامــی اســتان های کشــور( کتــاب می خواننــد کــه 74/5 درصــد کتاب خوان هــا، 
کتاب هــای غیردرســی را می خواننــد )ص 33(؛ و میانگیــن مطالعــۀ کتــاب نیــز 
1/5 ســاعت در هفتــه اســت؛ ایــن رقــم بــرای اهــل مطالعــه 3/7 ســاعت در هفتــه 
ــب  ــاب، به ترتی ــوع کت ــن 12 ن ــده از بی ــای مطالعه ش ــوع کتاب ه ــترین ن ــت. بیش اس
کتاب هــای رمــان و داســتان 35 درصــد0، معــارف دینــی 21/6 درصــد، تخصصــی 



204 | رصد سازمان های فرهنگی ایران

20 درصــد، روان شناســی و تربیتــی 19/8 درصــد و ادبیــات و شــعر 16/1 درصــد 
هســتند. در ضمــن، حــدود 35 درصــد کتاب خوان هــا در ســال بیــن یــک تــا 5 جلــد 
ــه  ــل مطالع ــراد اه ــزل اف ــی در من ــای غیردرس ــن کتاب ه ــد و میانگی ــاب می خرن کت
34 جلــد و در کل جمعیــت نمونــه 24 جلــد اســت )به جــز کتاب هــای دینــی(. 
ــورت  ــا به ص ــد آن ه ــه 43 درص ــد ک ــه می خوانن ــه و مجل ــردم روزنام ــد م 28 درص
از  پــس  مراجعه شــده  بیشــترین صفحه هــای  و  مطالعــه می کننــد؛  الکترونیکــی 
صفحــۀ اول به ترتیــب صفحه هــای حــوادث، سیاســی، اجتماعــی و ســپس ورزشــی 
و فرهنگــی و اقتصــادی هســتند )ص 63(. حــدود 30 درصــد بــه رادیوهــای ایــران 
گــوش می دهنــد کــه میانگیــن زمــان در کل نمونــه 0/55 ســاعت و در میــان کســانی 
کــه رادیــو گــوش می دهنــد، 1/87 ســاعت اســت. جالــب آنکــه بیشــترین اســتقبال 
پــس از رادیوهــای محلــی )اســتانی( بــه رادیوهــای جــوان، پیــام و آواســت. در 
ضمــن، فقــط 2 درصــد بــه رادیوهــای خارجــی گــوش می دهنــد؛ حــدود 93 درصــد 
تلویزیــون ایــران را نــگاه می کننــد کــه میانگیــن آن 3 ســاعت در روز اســت )شــبکۀ 
ــه  ــد ک ــا می کنن ــواره تماش ــم ماه ــد ه ــتند(. 32 درص ــت هس ــم در اولوی 3 و آی فیل
شــبکه های ِجــم، مــن و تــو و بی بی ســی در اولویــت قــرار دارنــد. 23 درصــد رایانــه 
دارنــد و 43 درصــد مــردم ســریال های خانگــی ایرانــی فروخته شــده را می بیننــد؛ کــه 
صــدر آن هــا ســریال های شــهرزاد، ســپس قهــوه تلــخ و عشــق ممنوعــه قــرار دارنــد.

ــد  ــردم موســیقی گــوش می دهن ــزارش، 72 درصــد م ــن گ ــای ای ــق یافته ه مطاب
ــه موســیقی  ــب ب ــل به ترتی ــان آن 1/63 ســاعت؛ و بیشــترین تمای ــن زم ــه میانگی ک
ســنتی، پــاپ ایرانــی و محلــی اســت. 60 درصــد مــردم از اینترنــت اســتفاده 
ــت؛  ــاعت اس ــدان 2/61 س ــان بهره من ــن آن در می ــه میانگی ــد )ص 152( ک می کنن
ــت در شــبکه های اجتماعــی )68 درصــد(،  ــرای فعالی و بیشــترین اســتفاده از آن ب
چــت و گفت وگــو )44 درصــد( و بارگیری/دانلــود موســیقی )43 درصــد( اســت. 

ــد. ــن 68 درصــد مــردم کشــور تلفــن همــراه هوشــمند دارن همچنی
در زمینــۀ ســینما، 22 درصــد مــردم بــه ســینما می رونــد کــه میانگیــن آن حــدود 
ــن آن  ــه میانگی ــد ک ــر می رون ــه تئات ــد ب ــط 4/3 درص ــت؛ و فق ــال اس ــار در س 4 ب



فصل چهارم: وضعیت و شرایط سازمان ها و نهادهای فرهنگی  | 205

ــار در ســال اســت. 72 درصــد مــردم در مجلــس جشــن و  ــرای تئاترروهــا 2/6 ب ب
ســرور مذهبــی، 76 درصــد در مجالــس روضــه و عــزاداری، 55 درصــد در جلســات 
دعــا و 55 درصــد در نمــاز جماعــت مســاجد شــرکت می کننــد. 74 درصــد مــردم 
بــه زیارتگاه هــا و امام زاده هــا می رونــد و 62 درصــد در منــزل قــرآن می خواننــد. 
به طورکلــی، 82 درصــد مــردم بیــش از دو نــوع فعالیــت مذهبــی انجــام می دهنــد. 
ــد  ــزرگ خری ــز ب ــه مراک ــد ب ــاپ و 58 درص ــه کافی ش ــردم ب ــد م ــدود 30 درص ح
مراجعــه می کننــد. 16 درصــد بــه کنســرت موســیقی و 24 درصــد بــه نمایشــگاه های 
کتــاب و مطبوعــات می رونــد. 26 درصــد مــردم فعالیت هــای هنــری و دســتی انجــام 
ــان ورزش 1/79 ســاعت در  ــن زم ــد. میانگی ــد و 50 درصــد ورزش می کنن می دهن
ــد و  ــواع بازی هــا را انجــام می دهن ــه اســت. 31 درصــد مــردم ان ــه در کل نمون هفت
58/5 درصــد بــه مســافرت می رونــد؛ مقصــد حــدود 30 درصــد ســفرها مشــهد و 
14 درصــد شــمال کشــور اســت )پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، 1399: 

 .)287-19
بخــش دیگــری از تأثیــرات نهایــی عملکــرد دســتگاه ها را می تــوان در باورهــا، 
ارزش هــا و گرایش هــای شــهروندان جســت وجو کــرد. از این رو، بی مناســبت نیســت 
ــش و ارزش هــا و  ــوج ســوم پیمای ــه برخــی یافته هــا و داده هــای م ــروری ســریع ب م
نگرش هــای ایرانیــان )1395( داشــته باشــیم. در ایــن زمینــه گفتنــی اســت کــه باآنکــه 
ــمین  ــوب شش ــوادۀ خ ــومین، خان ــوب س ــر خ ــن، همس ــی دومی ــای اخالق ارزش ه
ــترین  ــد، بیش ــمار می آین ــه ش ــبختی ب ــل خوش ــن عام ــی هفتمی ــای مذهب و ارزش ه
دغدغــه و نگرانــی مــردم همــواره مســائل اقتصــادی اســت و کم رنــگ شــدن ارزش هــا 
ــرای  ــن ازدواج ب ــن س ــرار دارد. میانگی ــی ق ــای عموم ــدول نگرانی ه ــای ج در انته
ــران 21/2 ســال اســت. 24  ــرای دخت ــران 25/6 ســال و ب ــردم ای پســران از نظــر م
درصــد بــا معاشــرت و دوســتی دختــر و پســر موافــق و 63 درصــد مخالــف و 12 
درصــد بی نظــر هســتند. 91 درصــد بــا زندگــی دختــر و پســر بــدون ازدواج رســمی و 
قانونــی مخالف انــد. 68 درصــد مــردم معتقدنــد در 5 ســال آینــده، صفــات اخالقــی 
ــازه زمانــی،  منفــی بیشــتر می شــود و فقــط 11 درصــد بــر آن هســتند کــه در ایــن ب
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صفــات مثبــت اخالقــی یشــتر خواهــد شــد. اعتقــاد بــه برخــی باورهــای دینــی مثــل 
تــوکل بــه خــدا در حــد 90 درصــد، احســاس نزدیکــی بــه خــدا 79 درصــد، اعتقــاد 
ــۀ  ــه ائم ــد، ارادت ب ــر 70 درص ــروف و نهی ازمنک ــد، امربه مع ــرت 87 درص ــه آخ ب
اطهــار 88 درصــد اســت؛ و پایبنــدی حــدود 40 درصــد بــه نمــاز خوانــدن در حــد 
زیــاد و خیلی زیــاد اســت و 58/5 درصــد مــردم همیشــه و 20 درصــد اکثــر اوقــات 
ــات روزه  ــر اوق ــد اکث ــه و 22 درص ــد همیش ــن 51 درص ــد. همچنی ــاز می خوانن نم
می گیرنــد. 26 درصــد همیشــه یــا اکثــر اوقــات در نمــاز جماعــت شــرکت می کننــد. 
28 درصــد هــم همیشــه یــا اکثــر اوقــات در مســجد حضــور می یابنــد. 23 درصــد 
مــردم بــا حجــاب اجبــاری مخالــف هســتند، 25 درصــد نظــر ممتنــع دارنــد و حــدود 
ــای  ــزاری مهمانی ه ــا برگ ــد ب ــن، 18 درص ــتند. در ضم ــق آن هس ــد مواف 52 درص
مختلــط، 28 درصــد بــا تماشــای موســیقی همــراه بــا رقــص و 11 درصــد بــا 
بدحجابــی خانم هــا مشــکلی ندارنــد؛ و بخــش چشــمگیری هــم باآنکــه مخالــف ایــن 

اعمــال هســتند، کاری علیــه آن هــا نمی کننــد. 
در زمینــۀ آزادی هــای فرهنگــی اجتماعــی حــدود 50 درصــد افــراد به طــور 
ــا 34 درصــد تاحــدودی  ــد؛ 27 ت ــاد دارن ــاد و خیلی زی ــن احســاس آزادی زی میانگی
احســاس آزادی می کننــد؛ و بیــن 15 تــا 20 درصــد احســاس آزادی کــم و خیلی کمــی 
ــل و 18  ــد کام ــه 18 درص ــراد جامع ــی اف ــی و خودخواه ــزان خودگرای ــد. می دارن
درصــد تاحــدودی اســت. از مهم تریــن شــاخص های نهایــی در سیاســت گذاری 
ــم و  ــاد ک ــد اعتق ــه 17 درص ــن زمین ــت. در ای ــی اس ــاداری مل ــس وف ــی ح فرهنگ
خیلی کــم، 28 درصــد تاحــدودی و 55 درصــد در حــد زیــاد و خیلی زیــاد وفــاداری 
مــردم را بــه کشــور تصــور می کننــد. همچنیــن در خصــوص هویــت ملــی، حــدود 18 
درصــد تمایــل دارنــد در کشــوری بــه غیــر از ایــران زندگــی کننــد )مقــدار ایــن آمــار در 
شــهرهای مرکــز اســتان 25 درصــد اســت(. گرایــش بــه ابعــاد مختلــف هویــت ملــی 
نیــز بیــن 80 تــا 85 درصــد و گرایــش بــه هویــت انقالبــی بــه میــزان بیــن 65 تــا 70 
درصــد قــرار دارد. یــک شــاخص مهــم دیگــر تــوان صحبــت کــردن بــه زبــان فارســی 
اســت کــه حــدود 13 درصــد کــم و خیلی کــم و 27 درصــد در حــد متوســط توانایــی 
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ــد(  ــدود 27 درص ــرقی )ح ــان ش ــتان آذربایج ــترین آن در اس ــه بیش ــد؛ ک آن را دارن
ســپس اســتان سیســتان و بلوچســتان )25/5 درصــد( اســت.

در زمینــۀ گروه هــای مرجــع، 38 درصــد نظــرات خانــواده، 13 درصــد علمــا و 
روحانیــان، 11 درصــد مراجــع تقلیــد، 7 درصــد اســتادان دانشــگاه ها، 1/3 درصــد 
معلمــان، 0/06 درصــد هنرمنــدان، 0/06 درصــد ورزشــکاران و 5 درصــد دوســتان 

ــد. را مهــم می دانن
در خصــوص هنجارهــای شــغلی، حــدود 48 درصــد معتقدنــد مــردم هنجارهــا 
ــد  ــد(. 44 درص ــد می دانن ــایرین را مقی ــد س ــط 13 درص ــد )فق ــت نمی کنن را رعای
معتقدنــد مــردم بــه قانــون و مقــررات بی اعتنــا هســتند و فقــط 16 درصــد رعایــت 

ــی و مرکــز رصــد اجتماعــی، 1395(. ــر طرح هــای مل ــد )دفت می کنن
ــودن  ــز در دســترس ب ــواده و نی ــت خان ــت وضعی ــه اهمی ــا توجــه ب ــه و ب در ادام
ــم  ــران خواهی ــۀ ای ــاد در جامع ــن نه ــرایط ای ــر ش ــروری ب ــی، م ــر مل ــای معتب آماره
داشــت. بــر اســاس داده هــای پیمایــش ملــی خانــواده در ســال 1398 کــه بــا حجــم 
ــدود 11/5  ــت، ح ــده اس ــرا ش ــور اج ــتان های کش ــام اس ــر در تم ــۀ 5036 نف نمون
ــا 1 ســاعت،  ــد؛ 21 درصــد هــم ت ــی را نمی بینن درصــد اصــاًل تلویزیون هــای داخل
24 درصــد از یــک تــا حــدود 2 ســاعت و بقیــه بیشــتر از 2 ســاعت نــگاه می کننــد. 
همچنیــن 40 درصــد مــردم ماهــواره می بیننــد و 56 درصــد از شــبکه های اجتماعــی 
ــپری  ــواده س ــا خان ــود را ب ــت خ ــردم اوقات فراغ ــد م ــد. 75 درص ــتفاده می کنن اس
می کننــد. بیــن 70 تــا 80 درصــد بــا ازدواج موافــق و نگــرش مثبتــی نســبت بــه آن 
دارنــد. 32 درصــد بــه رابطــۀ دوســتی قبــل از ازدواج نگــرش موافــق و خیلــی موافــق 
دارنــد. حــدود 10 درصــد بــا زندگــی دختــر و پســر قبــل از ازدواج موافــق هســتند، 
6 درصــد بی تفــاوت و 80 درصــد مخالف انــد. 8/5 درصــد بــا رابطــۀ جنســی زنــی 
کــه هرگــز ازدواج نکــرده، موافــق، 6 درصــد ممتنــع و بقیــه مخالف انــد. در ضمــن، 
20 درصــد هــم ازدواج را چنــدان مهــم و مفیــد نمی داننــد و 14 درصــد آن را مانــع 
پیشــرفت تلقــی می کننــد. 24 درصــد اهمیتــی بــرای برگــزاری مراســم ازدواج قائــل 
نیســتند و 32 درصــد در حــد متوســط بــا ایــن مراســم موافق انــد. حــدود 50 درصــد 
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ــر شــده، 40  ــا همسرانشــان طــی 5 ســال گذشــته بهت ــد رابطه شــان ب ــردم معتقدن م
درصــد فرقــی نکــرده و 10 درصــد هــم معتقدنــد بدتــر شــده اســت. طبــق یافته هــای 
ایــن پیمایــش، رابطــۀ اکثریــت قریب به اتفــاق مــردم بــا پــدران و مادرانشــان خــوب 
ــا  ــرادران و خواهــران 62 درصــد، ب ــا ب ــزان معاشــرت ب و خیلی خــوب اســت؛ و می
فامیــل 35 درصــد، بــا همســایگان 16 درصــد و بــا دوســتان 27/5 درصــد اســت. در 

ضمــن، 73 درصــد بــا خواهــران و برادرانشــان رابطــۀ صمیمــی دارنــد. 
ــت در  ــد خیان ــدت معتقدن ــد به ش ــز 69 درص ــی نی ــادات خانوادگ ــر اعتق از نظ
خانواده هــا افزایــش یافتــه اســت؛ 65 درصــد بــا رواج دروغ گفتــن و 49 درصــد بــا 
شــیوع پنهــان کاری در خانواده هــا موافــق هســتند. بیــن 32 تــا 39 درصــد افــراد 15 
تــا 49 ســاله بــا فرزنــدآوری مخالف انــد. قابــل ذکــر اســت کــه 68 درصــد به دلیــل 
نگرانــی از آینــدۀ فرزنــدان، 26/5 درصــد به خاطــر تفریــح، 62 درصــد به خاطــر 
ســخت بــودن تربیــت بچه هــا، 53 درصــد به دلیــل اقتصــادی و 53 درصــد به دلیــل 
مخالفــت بــا افزایــش تعــداد فرزنــدان تمایلــی بــه بچــه دار شــدن ندارنــد. درواقــع، 
ــای  ــوص راه حل ه ــتند. در خص ــدآوری هس ــع فرزن ــن مان ــی مهم تری ــل فرهنگ دالی
ارضــای نیــاز جنســی جوانــان، 51 درصــد بــا خویشــتن داری تــا فراهــم شــدن شــرایط 
ازدواج موافق انــد؛ و 26 درصــد عقــد بــدون زندگــی مشــترک، 6/6 درصــد ازدواج 
ــف  ــس مخال ــت از جن ــتن دوس ــد داش ــی و 7 درص ــد هم خانگ ــت، 1/2 درص موق
ــالق  ــق ط ــه مواف ــد جامع ــا 40 درص ــن 30 ت ــوع، بی ــد. درمجم ــنهاد می کنن را پیش
هســتند و آن را یــک راه حــل در شــرایط ضــروری می داننــد. در پایــان ایــن گــزارش، 
ــش درخــور توجــه  ــه کمابی ــه شــده ک ــی ارائ ــای ضدفرهنگ ــاری از برخــی رفتاره آم
اســت؛ ازجملــه اینکــه 3/6 درصــد مــواد مخــدر و 8/3 مشــروبات الکلــی مصــرف 
می کننــد، 4/8 درصــد روابــط جنســی خــارج از خانــواده دارنــد، 8 درصــد فیلم هــای 
ــد، 2/1 درصــد ســابقۀ  ــد، 3/5 درصــد رشــوه می پردازن غیراخالقــی تماشــا می کنن
زندانــی شــدن و 5/7 درصــد فکــر خودکشــی در ســر دارنــد. همچنیــن 10 درصــد 

هــم ســابقۀ زدوخــورد و درگیــری دارنــد )جهــاد دانشــگاهی، 1398(.
ــه برخــی یافته هــای گــزارش ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی  در انتهــا الزم اســت ب
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کشــور نیــز اشــاره شــود. ایــن پیمایــش بــا حجــم نمونــه در ســال 1394 توســط دفتــر 
ــی و مرکــز رصــد اجتماعــی وزارت کشــور اجــرا شــده اســت. نتایــج  طرح هــای مل
حاکــی از آن اســت کــه حــدود 17 درصــد زیــاد و خیلی زیــاد و 33 درصــد کــم 
ــی 57 درصــد، تظاهــر و  ــزان دروغ گوی ــد. می ــاد دارن ــه دیگــران اعتم و خیلی کــم ب
دورویــی 57 درصــد فریــب و تقلــب 56 درصــد، خودخواهــی 54 درصــد، در حــد 
زیــاد و خیلی زیــاد اســت؛ و میــزان گذشــت هــم 48 درصــد کــم و خیلی کــم و 
ــوق دیگــران 44 درصــد، وجــدان  ــت حق ــه دیگــران 35/5 درصــد، رعای ــرام ب احت
کاری 50 درصــد و وفــای عهــد 34 درصــد کــم و خیلی کــم گــزارش شــده اســت. 
متأســفانه مقادیــر زیــاد و خیلی زیــاد صفــات اخالقــی مثبــت اغلــب زیــر 15 درصــد 
ــواده و اندکــی در همســایگان و  ــد. شــعاع اعتمــاد هــم بیشــتر در ســطح خان بوده ان
آشــنایان اســت؛ امــا اعتمــاد بــه غریبه هــا بســیار ناچیــز اســت. میــزان مــدارا نســبت 
ــت. 23  ــم اس ــد ک ــط و 15 درص ــد متوس ــاد، 53 درص ــد زی ــران 31 درص ــه دیگ ب
درصــد هــم تمایــل زیــادی بــرای مهاجــرت بــه خــارج از کشــور دارنــد. نتیجــۀ کلــی 
ایــن گــزارش آن اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی در هــر ســه ســطح کالن، میانــی و خــرد 

زیــر حــد میانگیــن قــرار دارد.

حــل مســائل فرهنگــی و رفــع نیازهــا و دغدغه هــای مخاطبــان و مــردم توســط ســازمان های 

هنگی فر

یــک انتظــار مشــروع از ســاختارها و ســازمان های فرهنگــی کشــور، تــالش بــرای حل 
یــا مدیریــت مســئله های پیــش  روی کشــور، مــردم و نظــام در حــوزۀ فرهنــگ اســت؛ 
کــه البتــه ایــن مهــم در پرتــو و متعاقــب شناســایی و فهــم مســائل فرهنگــی خواهــد 
بــود؛ یعنــی فهــم، درک و شناســایی مســئله مقــدم و یــا حتــی مهم تــر از حــل مســئله 
اســت )فاضلــی، 1399(. متأســفانه در ایــن زمینــه، ســیاهه یــا فهرســتی از مســئله ها 
وجــود نــدارد و اضافــه بــر آن، انــواع مســائل در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی مثــل 
هنــر، تعلیــم و تربیــت، رســانه، اطالعــات و ارتباطــات، اخــالق و... روشــن نیســتند. 
ــگ هــم واضــح  همین طــور مســائل موجــود در حوزه هــای ســازمانی و اداری فرهن
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نیســتند؛ امــا در برخــی اســناد باالدســتی ازجملــه نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور، 
برخــی مســائل شناســایی و ارائــه شــده اند. در نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور بنــد 
»اولویت هــای فرهنگــی« گنجانــده شــده اســت کــه شــامل موضوع هــا، مســائل 
و چالش هــای اساســی اســت؛ اولویت هایــی کــه ناظــر بــه ارزش هــا، الگوهــای 
رفتــاری، محصــوالت و نهادهــای فرهنگــی کشــور در ســطوح فرهنــگ ملــی 
)اســالمی- ایرانــی( عمومــی و حرفــه ای هســتند. ایــن اولویت هــا، متأســفانه، بســیار 
ــد  ــی می توانن ــور اجمال ــا به ط ــتند؛ ام ــی هس ــای مسئله شناس ــدون ویژگی ه ــی و ب کل
حوزه هــای مســئله را بیــان کننــد. ایــن مســائل در ده بنــد بــه شــرح زیــر بیــان شــده اند:

1( هویــت اســالمی- ایرانــی و انقالبــی؛ 2( نهــاد خانــواده و جمعیــت )تســهیل 
ازدواج، کاهــش طــالق و جمعیــت مطلــوب(؛ 3( ســبک زندگــی ایرانــی- اســالمی 
)عفــاف و حجــاب، معمــاری و شهرســازی، صلــۀ رحــم و...(؛ 4( اخــالق و 
فرهنــگ عمومــی )صداقــت و راســت گویی، تعــاون، اعتمــاد اجتماعــی، انضبــاط، 
قانون گرایــی، وجــدان کار، اســراف، تجمل گرایــی، رباخــواری، وحــدت ملــی، 
ــای  ــتقالل و آزادی ه ــی، اس ــت اجتماع ــی، عدال ــارکت عموم ــالمت اداری، مش س
ــد(؛ 6(  ــدان متعه ــت هنرمن ــر )محصــوالت چندرســانه ای و تربی مشــروع(؛ 5( هن
تولیــد قــدرت نــرم و تولیــد ســرمایه ها؛ 7( اطالعــات، ارتباطــات و رســانه )تقویــت 
محتــوا و مصونیت بخشــی، توســعۀ زیرســاخت ها(؛ 8( تعامــل منطقــه ای و جهانــی 
)گفتمان ســازی بــرای تمــدن اســالمی و مقابلــه بــا نظــام ســلطه(؛ 9( نظــام فرهنگــی 
فراگیــر و کارآمــد )ســامان دهی جبهــۀ فرهنگــی انقــالب اســالمی و...(؛ و 10( 

محصــوالت و صنایــع فرهنگــی )توســعۀ محصــوالت چندرســانه ای(.
امــا در یــک نــگاه انضمامی تــر بــرای شناســایی مســائل عینــی پیــش رو در هــر 
کــدام از دســتگاه ها و نهادهــای فرهنگــی، می تــوان بــه اولویت هــای ارائه شــده 
توســط دولــت و وزیــران فرهنگــی اشــاره داشــت. بــرای مثــال، دولــت دوازدهــم در 
حــوزۀ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 14 مســئله )اولویــت تخصصــی( شــامل 
تقویــت فرهنــگ دینــی، افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی و مردمــی، افزایــش 
حضــور ایــران در بــازار محصــوالت و آثــار و رویدادهــای جهانــی، نقش آفرینــی در 
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فضــای مجــازی، توســعۀ دیپلماســی فرهنگــی، حمایــت از حقــوق مؤلفــان، تقویــت 
اقتصــاِد فرهنــگ و هنــر، ارتقــای امنیــت ســرمایه گذاری، اســتقرار نظــام ارزشــیابی 
فعالیت هــا و اقدامــات فرهنگــی دولــت و بخــش عمومــی غیردولتــی را بیــان کــرده 
ــز در  ــی( نی ــاس صالح ــید عب ــالمی )س ــاد اس ــگ و ارش ــت فرهن ــر وق ــت. وزی اس
هنــگام تصــدی مســئولیت وزارت 14 مســئلۀ مشــخص را ارائــه و بــرای هــر کــدام 
نیــز هــدف و برنامــۀ خاصــی را پیش بینــی کــرده اســت. بــرای مثــال، ایران هراســی و 
شیعه هراســی در منطقــه و جهــان یــا پاییــن بــودن تقاضــای فرهنگــی و ســهم انــدک و 
نابرابــر ســرانۀ مصــرف فرهنگــی و یــا نبــود گفت وگــوی ســازنده و مســتمر و همگانی 
میــان کنشــگران عرصــۀ هنــر، اندیشــه و فرهنــگ به عنــوان »مســائل« بیــان شــده اند. 
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــوزۀ وزارت می ــم در ح ــت دوازده ــان، دول ــه همین س ب
و صنایع دســتی یــک مجموعــه اولویت هــا )مســائل( اختصاصــی )مثــل بازاریابــی 
جاذبه هــای گردشــگری، توســعۀ زیرســاخت ها و...( را مشــخص کــرده اســت )21 
مســئله(. وزیــر وقــت ایــن وزارتخانــه )مهنــدس مونســان( در ســال 1396 نیــز 
ــراث فرهنگــی، گردشــگری  ــن دســتگاه را در ســه حــوزۀ می ــا و مســائل ای چالش ه
ــرای  ــت؛ ب ــرار داده اس ــود ق ــۀ کاری خ ــه و در برنام ــل ارائ ــتی به تفصی و صنایع دس
مثــال، رونــق گردشــگری دریایــی و مذهبــی، حمایــت از فعالیت هــای خالقانــه در 
صنایع دســتی و افزایــش حساســیت مراجــع قضایــی نســبت بــه آثــار میراثــی به عنــوان 
مســئله )راهبــرد( بیــان شــده اند. بــر همیــن منــوال، در وزارتخانه هــای ورزش و 
جوانــان، آموزش وپــرورش، علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و ســایر دســتگاه های 
فرهنگــی وابســته بــه دولــت )قــوه مجریــه( نیــز ایــن شــیوۀ مســئله یابی انجــام و اجــرا 
ــر اســاس برنامــۀ  ــه تکالیــف و وظایفــی کــه ب ــوان ب شــده اســت. ضمــن آنکــه می ت
ــه دســتگاه های فرهنگــی  ششــم توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور ب
ــال، برنامــۀ ششــم  ــرای مث ــوان مســئله اشــاره کــرد. ب واگــذار شــده اســت هــم به عن
بــرای وزارت ورزش و جوانــان تکالیفــی مثــل تقســیم درآمد هــای تبلیغاتــی پخــش 
مســابقات ورزشــی، ترویــج ازدواج موفــق و پایــدار و آســان، کاهــش نــرخ طــالق 
بــه میــزان 20 درصــد از ســال پایــه، ایجــاد زیرســاخت های ورزشــی، توســعۀ ورزش 
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ــات  ــی و اقدام ــی توانای ــکل در بررس ــا مش ــت. ام ــرده اس ــف ک ــوان و... را تعری بان
ــودن آن هاســت؛  ــودن و گســترده ب ــرای حــل مســئله ها، مفصــل ب ــن دســتگاه ها ب ای
دســتگاه ها  مأموریت هــای  و  موضوع هــا  مســائل،  افزایــش کّمــی  بــا  چراکــه 
)به عنــوان اولویت هــای کاری یــا هــر عنوانــی دیگــر( عمــاًل دســتگاه و نهــاد در 
دوره هــای مشــخص مدیریتــی )مثــاًل دوره هــای 4 ســاله یــا کمتــر وزارت و دولــت( 
از عهــدۀ حــل همــۀ آن هــا برنخواهــد آمــد و عمــاًل گرهــی جــدی و اساســی از مســائل 
فرهنگــی کشــور گشــوده نمی شــود. بنابرایــن نبــود اولویت هــای ملــی در ســطح 
دســتگاه های فرهنگــی و تعــدد مســائل خــود یــک مشــکل اساســی بــه نظــر می رســد. 
ــن  ــی اربعی ــرای مراســم راهپیمای ــی، همــۀ دســتگاه های فرهنگــی ب ــال عین ــرای مث ب
حســینی وظایــف و اقدامــات گســترده ای را انجــام می دهنــد؛ درحالی کــه، در مقــام 
مقایســه، ایــن ســازمان دهی، پیگیــری و انســجام در حــوزۀ تســهیل ازدواج جوانــان 
عمــاًل مشــاهده نمی شــود. ایــن در حالــی  اســت کــه همــۀ دســتگاه ها در هــر دو ایــن 
حوزه هــا )به عنــوان 2 نمونــه( درگیــری و اهتمــام نســبی دارنــد و اقداماتــی را انجــام 
ــی  ــتگاه های فرهنگ ــا در دس ــت گذاری ها و برنامه ریزی ه ــع، سیاس ــد. درواق می دهن
ــن  ــا رویکــرد مســئله محوری( انجــام نمی شــوند؛ و ای ــرای حــل مســئله )ب کشــور ب
ــت. از  ــد دستگاه هاس ــران ارش ــای کاری مدی ــتردگی موضوع ه ــوع و گس ــل تن به دلی
ــزوم هماهنگــی و تشریک مســاعی  ســویی دیگــر، اصــل اساســی در حــل مســئله، ل
ــی،  ــت )حاجیان ــی اس ــر ماتریس ــک تفک ــا ی ــر ب ــا همدیگ ــتگاه ها ب ــکاری دس و هم
1391، فصــل ســوم(. بــه عبــارت دیگــر، یــک تقســیم کار تخصصــی و ملــی بیــن 
همــۀ دســتگاه ها بایــد بــه وجــود آیــد تــا یــک مســئله اندکــی مدیریــت برطــرف شــود؛ 
درحالی کــه می دانیــم اصــواًل در فرهنــگ ســازمانی کشــورمان ایــن نــوع هماهنگــی 
ضعیــف اســت. افــزون بــر این هــا، حل وفصــل مشــکالت فرهنگــی ماننــد آنچــه در 
بــاال به عنــوان مثــال ذکــر شــد، بــه ابزارهــا و منابــع فــراوان نیــاز دارد کــه به لحــاظ فنــی 
)تکنیکــی( و اقتصــادی، مالــی و بودجــه ای دســتگاه ها بــا محدودیــت جــدی مواجــه 
هســتند و جــز بــا حضــور بخــش خصوصــی و نهادهــای مدنــی حــل نمی شــوند؛ کــه 
البتــه نظــام دولتــی و رســمی هــم فاقــد بنیــۀ الزم بــرای جلــب مشــارکت ها هســتند.
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در زمینــۀ حــل مســئله های فرهنگــی و رفــع نیازهــای مخاطبــان و مــردم، داده هــا 
و یافته هــای شــفاف و تعمیم پذیــری وجــود ندارنــد؛ چــون نــه ســیاهه ای از مســائل 
از ســوی نهادهــای باالدســتی ارائــه شــده اســت و نــه محققــان داده هایــی خــاص ایــن 
شــاخص تولیــد کرده انــد. بــه ایــن ســبب، بــه برخــی داده هــای مهــم پیمایشــی مراجعه 
می شــود کــه می تواننــد اندکــی مــا را بــه رصــد و توصیــف وضعیــت موجــود نزدیــک 
ــکل  ــل مش ــام در ح ــت نظ ــردم از موفقی ــت م ــت پنداش ــال، کیفی ــرای مث ــد. ب کنن
قانون گریــزی به عنــوان یــک معضــل مهــم فرهنگــی در اینجــا قابــل ذکــر اســت. بــر 
اســاس داده هــای طــرح ملــی ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی کشــور، در ســال 1394، 
ایــن عملکــرد بــه میــزان حــدود 50 درصــد کــم و خیلی کــم، 36 درصــد تاحــدودی 
نشــان می دهــد  ارزیابــی می شــود کــه  زیــاد و خیلی زیــاد  فقــط 15 درصــد  و  
ــی نهادهــای فرهنگــی،  ــرای ارزیاب ــی نمی شــود. ب ــی تلق درمجمــوع، عملکــرد مثبت
ــزان موفقیــت نهادهــا)ی فرهنگــی( در انجــام دادن  در ایــن طــرح در خصــوص می
وظایفشــان ســؤال هایی پرســیده شــده اســت. در ایــن زمینــه، عملکــرد ســازمان های 
ــاد  ــه 24 درصــد کــم و خیلی کــم، 38 درصــد تاحــدودی و 38 درصــد زی ــی ب دین
ــم و  ــد ک ــرورش 25 درص ــرد آموزش وپ ــت. عملک ــده اس ــی ش ــاد ارزیاب و خیلی زی
ــده  ــی ش ــاد ارزیاب ــاد و خیلی زی ــد زی ــدودی و 35 درص ــد تاح ــم، 40 درص خیلی ک
اســت. عملکــرد رســانه ها نیــز 25 درصــد کــم و خیلی کــم، 38 درصــد متوســط و 
37 درصــد زیــاد و خیلی زیــاد ارزیابــی شــده اســت. در مقــام مقایســه، عملکــرد ایــن 
3 نهــاد فرهنگــی نســبت بــه ســایر نهادهــای اقتصــادی و سیاســی مفیدتــر و مؤثرتــر 
ارزیابــی شــده اســت، امــا در مجموعــۀ عملکــرد نهادهــای فرهنگــی چنــدان مثبــت 
ــه  ــزان اعتمــاد مــردم ب ــن پیمایــش و در ســؤالی دیگــر، می تلقــی نمی شــود. در همی
ــی  ــبت ارزیاب ــه در نس ــت ک ــده اس ــو ش ــازمان( پرس و ج ــازمان ها )32 س ــی س برخ
مثبــت بــه منفــی، صداوســیما در رتبــۀ 5 و قابــل قبــول، مــدارس در رتبــۀ یــک اعتماد 
ــد؛ کــه  ــرار گرفته ان ــن 32 ســازمان اقتصــادی ق ــان ای ــۀ 4 از می و دانشــگاه ها در رتب
حاکــی از اعتمــاد عمومــی قابــل قبــول مــردم بــه ایــن نهادهاســت. بــرای مثــال، بیــش 

از 50 درصــد مــردم اعتمــاد زیــاد و خیلی زیــادی بــه مــدارس دارنــد. 
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سازمان ها  برخی  خدمات  ارزیابی کیفیت  به  محققان  دیگر،  پرسش  یک  در 
توجه داشته و 20 سازمان را به قضاوت عمومی گذاشته اند؛ که در این زمینه نیز 
مدارس باالترین میزان کیفیت خدمات رسانی را داشته اند )رتبۀ اول(، در مرحلۀ بعد 
صداوسیما با رتبۀ 19 و سپس دانشگاه ها با رتبۀ 15 قرار داشته اند. در این گزارش، 
عملکرد و پاسخ گویی فعلی سازمان ها با نیازهای مردم نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است و 18 سازمان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مقایسه شده اند. در این زمینه نیز 
مدارس دارای باالترین رتبۀ پاسخ گویی )رتبۀ 18(، صداوسیما رتبۀ 17 و دانشگاه ها 
رتبۀ 13 را به خود اختصاص داده اند؛ و درحالی که نمرۀ میانگین کل همۀ 18 نهاد 
پایین تر از میانگین بوده، نمرۀ این 3 نهاد فرهنگی بسیار باالتر از میانگین قرار گرفته 
است. برای تحلیل بیشتر می توان به یک یافتۀ دیگر این گزارش نیز ارجاع داد و آن 
آمادگی مشارکت و کمک مردم به برخی سازمان ها در صورت نیاز است؛ که در این 
مورد 16 سازمان فرهنگی، خدماتی )امدادی(، اقتصادی و سیاسی به پاسخ گویان 
ارائه شده اند. بدیهی است رتبه های اول تا دوم به هالل احمر و سازمان بهزیستی و 
بیمارستان ها و  امام خمینی)ره( و  امداد  انجمن های خیریه می رسد؛ سپس کمیتۀ 
درمانگاه ها قرار می گیرند؛ اما رتبۀ 6 به مدارس، رتبۀ 9 به دانشگاه ها و رتبۀ 10 
به حوزه های علمیه تعلق گرفته است که نشان می دهد مدارس و دانشگاه ها مورد 
وثوق جامعۀ ایرانی هستند. البته نکتۀ مهم و درخور توجه آنکه درمجموع، میزان 
آمادگی برای مشارکت با این سازمان ها در حد پایین تر از میانگین است که گویای آن 
است عملکرد نهادهای فرهنگی برای جلب مشارکت های داوطلبانه، خیریه و امدادی 

ضعیف است.
هرچنــد اعتمــاد بــه گروه هــای مختلــف شــغلی و حرفــه ای گویــای نگــرش مــردم 
ــزان  ــی می ــا، بررس ــی داده ه ــل کم ــد، به دلی ــد باش ــا نمی توان ــازمان ها و نهاده ــه س ب
ــوان کارگــزاران یــا  ــه بــه برخــی اصنــاف و گروه هــای شــغلی به عن اعتمــاد تعمیم یافت
نهادهــای ســازمانی می توانــد موردتوجــه قــرار گیــرد و در تحلیل هــا از آن بهــره 
ــه  ــردم ب ــۀ م ــاد تعمیم یافت ــزان اعتم ــه می ــی ب ــاره ای اجمال ــور اش ــن منظ ــه ای ــرد. ب ب
ــرمایۀ  ــی س ــش مل ــی در پیمای ــی پرسش ــه ط ــود ک ــی می ش ــغلی و صنف ــروه ش 13 گ
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ــر اســاس داده هــای به دســت آمده  اجتماعــی در ســال 1394 مطــرح شــده اســت. ب
مشــخص شــده اســت کــه معلمــان دارای باالتریــن میــزان اعتمــاد هســتند و پــس از 
آن هــا، اســتادان دانشــگاه، پزشــکان، مأمــوران انتظامــی و امنیتــی و روحانیــان قــرار 
می گیرنــد. قضــات رتبــۀ ششــم، اعضــای هیئت دولــت رتبــۀ هفتــم، روزنامه نگارهــا 
ــای  ــدی در رتبه ه ــی و تولی ــی و فن ــاغل مهندس ــتم و مش ــۀ هش ــا( رتب )مطبوعاتی ه
ــی  ــی، وظیفه شناس ــزان دگرخواه ــدی می ــن، رتبه بن ــد. درضم ــرار می گیرن ــدی ق بع
و پرهیــزگاری نیــز به ترتیــب معلمــان، پلیــس، اســتادان دانشــگاه، مأمــوران امنیتــی، 
روحانیــان، پزشــکان، قضــات، روزنامه نــگاران، اعضــای هیئت دولــت و ســپس 
بقیــۀ مشــاغل بــوده اســت کــه نشــان می دهــد بــاز هــم معلمــان و اســتادان دانشــگاه 
به عنــوان نمــاد آموزش وپــرورش و دانشــگاه دو ســازمان مــورد اقبــال مــردم هســتند. 
چنان کــه ســنجش میــزان عام گرایــی مشــاغل و اصنــاف ســیزده گانه )از حیــث 
برخــورد یکســان و عادالنــه بــا مراجعه کننــدگان( نیــز نشــان می دهــد پلیــس، معلمــان 
و اســتادان دانشــگاه در رتبه هــای اول تــا ســوم قــرار دارنــد؛ و روحانیــان، مأمــوران 
ــر  ــد )دفت ــرار می گیرن ــا ق ــس از آن ه ــاف پ ــی، پزشــکان، قضــات و ســایر اصن امنیت

ــی و شــورای اجتماعــی کشــور، 1394(. طرح هــای مل
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فصل پنجم: جمع  بندی و نتیجه  گیری
ــتگاه ها  ــاری( دس ــی )ج ــت کنون ــع از وضعی ــف جام ــک توصی ــام ی ــون در مق اکن
ــرای  ــی طراحی شــده ب ــا چارچــوب مفهوم ــق ب و نهادهــای فرهنگــی کشــور و مطاب
رصــد وضعیــت ایــن مؤسســات، بــه مهم تریــن گزاره هــای مــورد اجمــاع محققــان، 
ــم  ــت گذاری می پردازی ــع سیاس ــا و مجام ــاق فکره ــد، ات ــران ارش ــندگان، مدی نویس
و در پرتــو آن بــه برخــی راهبردهــا و توصیه هــا بــرای ارتقــای خط مشــی ها و 
سیاســت های فرهنگــی در جهــت اجــرای نقشــۀ جامــع مهندســی فرهنگــی کشــور 

ــود. ــاره می ش ــا( اش ــتگاه ها و نهاده ــا دس ــاط ب )در ارتب

ارزیابی وضعیت درونی سازمان های فرهنگی کشور )بُعد کارایی(
نظــام خط مشــی گذاری فرهنگــی بســیار ضعیــف، نامنســجم، در انــدک مــوارد 	 

از بــاال و پاییــن و در مــوارد زیــادی به هم ریختــه اســت.
محتــوا و مضمــون سیاســت ها و مســئله ها )یــا اولویت هــا( در کثیــری از 	 

ــا دینامیســم های فرهنگــی و امــور روزمــرۀ فرهنگــی- اجتماعــی  مــوارد ب
ــان نهادهــای فرهنگــی از درک ایــن  ناهمخوانــی دارد؛ و بدتــر آنکــه متولی
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ناهمخوانــی غافل انــد یــا خــود را بــه تغافــل می زننــد. هرچنــد رویــۀ کلــی 
فرهنگــی نظــام احتــرام بــه اهــل تنــوع اســت، پــاره ای افراط خواهی هــا کــه 
ــی  ــت اصول ــن سیاس ــد، ای ــه گزیده ان ــری الن ــانه ای- هن ــای رس در نهاده

ــد. ــه می کنن ــام را تخطئ نظ
سیاســت ها و خط مشــی ها کمتــر مبتنــی بــر آینده پژوهــی و درک تحــوالت 	 

فرصت طلبانــه  و  تدریجــی  رویکــرد  از  ایــن رو  از  و  هســتند  رو  پیــش 
ــرا  ــای تحول گ ــد رویکرده ــی فاق ــتگاه های فرهنگ ــتند؛ دس برخــوردار نیس

ــه روز هســتند. و ب
ــه اســناد باالدســتی و به ویــژه نقشــۀ مهندســی فرهنگــی کشــور در 	  توجــه ب

ــر مشــاهده شــده اســت. دســتگاه ها کمت
مخاطب شناســی مســتمر )عمــوم مخاطبــان یــا مخاطبــان خــاص هــر 	 

دســتگاه، نهــاد یــا ســازمان( و نیازســنجی مشــتریان بســیار ضعیــف اســت.
نبود نظام آماری منسجم و عدم دسترسی به اطالعات.	 
دســتگاه های فرهنگــی کشــور به شــدت تحت تأثیــر شــرایط سیاســی- 	 

و  راهبردهــا  سیاســت ها،  در  اســتقالل  فاقــد  و  دارنــد  قــرار  جناحــی 
برنامه هــای خــود در راســتای اهــداف درازمــدت انقــالب اســالمی هســتند.

دســتگاه ها و نهادهــا دارای عــرض و طــول ســازمانی زیــاد شــده اند و فاقــد 	 
ــرای هماهنگــی  چاالکــی و چابکــی و تحــرک و انعطــاف ســازمانی الزم ب
بــا شــرایط هســتند. دغدغــۀ اصلــی آن هــا افزایــش بودجــه از منابــع نفتــی و 
به تازگــی  دالری اســت )نــک. گــزارش مســتمع، 1399: 38-41(؛ یعنــی 
نوعــی فرهنــگ نفتــی )دولتــی( بــر آن هــا حاکــم شــده اســت؛ و از ایــن رو، 
ــی  ــال رقابت ــد و در ح ــگ می کنن ــی تن ــاد مدن ــوع نه ــر ن ــرای ه ــا را ب فض
ــۀ  ــب جدول هــا )ی 17گان ــت در قال ــن بودجــه از دول ــرای گرفت مســتمر ب
ســابق، 7گانــۀ کنونــی و یــا شــماره های بعــدی!( هســتند تــا بدین وســیله، 

مدیــران مؤسســات فرهنگــی بــه همدیگــر پــز بدهنــد.
حجــم و انباشــت نیــروی انســانی غیرمتخصــص در ســازمان های فرهنگــی 	 
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ایرانــی )نســبت بــه نیروهــای خــالق( زیــاد اســت.
هیچ گونــه ارزیابــی روشــنی از عملکــرد بودجه هــا و منابــع تخصیص یافتــه 	 

ــر  ــاید اگ ــدارد. ش ــود ن ــده( وج ــه- فای ــر هزین ــگ )از نظ ــوزۀ فرهن ــه ح ب
دولــت اعتبــارات موجــود را بــه بخش هــای غیردولتــی پرداخــت می کــرد و 
انــواع رســانه ها و جشــنواره های گلخانــه ای و انکوباتــوری )مثــل ســینمای 
معناگــرا و یــا انــواع شــبکه های تلویزیونــی( را بــه جریان هــای اصیــل 

ــب می شــد. ــات بیشــتری نصی فرهنگــی واگــذار می کــرد، توفیق
دســتگاه های فرهنگــی، به خصــوص دســتگاه های خــارج از حــوزۀ دولــت، 	 

زیــر بــار هیچ گونــه نظــارت جــدی و ملموســی نمی رونــد و فقــط نظــارت 
خودشــان بــر خودشــان را بــه رســمیت می شناســند.

تناســبی میــان )مأموریت هــای ذاتــی( نهادهــای فرهنگــی با حجم ســازمانی 	 
آن هــا وجــود نــدارد. بــرای مثــال، در حــوزۀ ادبیــات داســتانی بیــش از ســی 
نهــاد حمایتــی از ســوی دولــت وجــود دارنــد کــه درمجمــوع 200 کارمنــد 
تمام وقــت دارنــد کــه اگــر در یــک نقطــه متمرکــز شــوند، می تواننــد یــک 
بــرج پانــزده طبقــه را اشــغال کننــد؛ درحالی کــه داستان نویســان کشــور 
این قــدر نیســتند؛ یعنــی بــه ازای هــر نویســندۀ واقعــی دو کارمنــد به صــورت 
مســتقیم بــرای حمایــت از آن هــا از دولــت حقــوق می گیرنــد )امیرخانــی، 

.)88 :1396
ــتگاه های 	  ــه ای دس ــی و حرف ــت تخصص ــت کار ظرفی ــب قابلی ــدم تناس ع

ــا. ــام از آن ه ــای نظ ــارات و مأموریت ه ــا انتظ ــور ب ــی کش فرهنگ
دســتگاه های فرهنگــی فاقــد نــگاه تعاملــی بین المللــی هســتند و بــه بهانــۀ 	 

محدودیت هــای بودجــه ای و زبانــی، توجهــی بــه مخاطــب بین المللــی 
ندارنــد. فرهنــگ مانــع نفــوذ ایــران در بازارهــای جهانــی و کســب جایــگاه 
جهانــی بــرای هنــر ایــران شــده اســت )ســتاری، به نقــل از فاضلــی، 1399: 

.)110
ایــن دســتگاه ها، در عمــل، نــگاه ســطحی بــه فناوری هــای جدیــد ارتباطــی 	 
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و اطالعاتــی دارنــد و به دلیــل ضعــف در نیروهــای مبــدع و خــالق، هنــوز 
فناوری هــای صنایــع خــالق یــا نــرم بــه درون آن هــا راه نیافته انــد.

طراحــی 	  و  تصویرپــردازی  آینده پــردازی،  هدف گــذاری،  در  ضعــف 
الگــوی مطلــوب و تقلیــل یــا خلــط آن بــا برنامه ریــزی فرهنگــی در بیشــتر 

دســتگاه های فرهنگــی دیــده می شــود.
ــی 	  ــه و مکانیک ــک، ملی گرایان ــعه ای، ایدئولوژی ــگاه توس ــان 4 ن رواج توأم

ــت دو  ــور و حاکمی ــی کش ــازمان های فرهنگ ــا و س ــت ها، نهاده ــه سیاس ب
گفتمــان اصلــی انقالبــی- ســنتی و توســعه ای- لیبــرال کــه در هــر دو ایــن 
رویکردهــا همگون ســازی ویژگــی اصلــی اســت؛ و از ایــن رو، تکثــر فرهنگی 
بــه حاشــیه رانــده شــده اســت و تفاوت هــای فرهنگــی تهدیدپنــداری 

ــری، 1389(. ــتانی و زائ ــق سروس ــده اند )صدی ش
ــا 	  ــه ب ــوۀ مواجه ــور در نح ــی کش ــتگاه های فرهنگ ــردرگمی دس ــام و س ابه

نظــم جدیــد جهانــی، فرهنــگ مدرنیتــه، مســائل و موضوع هــای فرهنگــی 
ــچ، 1392(. ــی و قلی ــی )فاضل واردات

تعــارض دائمــی میــان دو گفتمــان ملی گرایــی، باســتانی و ایرانــی بــودن و 	 
گفتمــان امــت اســالمی و فرهنــگ جهانــی اســالمی )خالق پنــاه و حبیبــی، 
پاییــز 1399(. همچنیــن نــزاع میــان انــواع و اقســام گفتمان هــا در ســطوح 
ــی( و  ــالم سیاس ــان اس ــالمی و گفتم ــم اس ــان مدرنیس ــی )گفتم درون دین

مناقشــه بیــن گفتمــان دینــی و غیردینــی.
ــوی 	  ــران از س ــۀ ای ــی در جامع ــای فرهنگ ــر تفاوت ه ــه عنص ــی ب کم توجه

ســازمان های فرهنگــی. 
انتصاب هــای مدیــران در دســتگاه های فرهنگــی اغلــب بــا معیارهــا و 	 

ــاب  ــه دارد. انتص ــته گزینی فاصل ــاالری و شایس ــتانداردهای شایسته س اس
مدیــران بیشــتر تحت تأثیــر روابــط سیاســی و جناحــی و بــا فشــار نماینــدگان 

ــط اداری انجــام می شــود. ــه دور از ضواب ــس و ب مجل
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ارزیابی وضعیت بیرونی سازمان های فرهنگی کشور )بُعد اثربخشی یا 
کارآمدی(

هرچنــد در ایــن زمینــه داد ســخن فــراوان می تــوان زد، به اختصــار چنــد گــزارۀ مهــم 
بــرای توصیــف شــرایط جــاری بیــان می شــود:

درمجمــوع، دســتگاه های مهــم و اصلــی فرهنگــی کشــور )از نظــر حجــم 	 
و بزرگــی نیــروی انســانی، بودجــه، تعــداد برنامه هــای ســالیانه و انتظــارات 
عمومــی مــردم و نظــام از آن هــا( کــه شــامل وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، ســازمان صداوســیما، وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
جوانــان،  و  ورزش  وزارت  آموزش وپــرورش،  وزارت  صنایع دســتی،  و 
ســازمان تبلیغــات اســالمی، نهــاد روحانیــت و حوزه هــای علمیــه و... 
ــکار  ــرم و پی ــگ ن ــا جن ــه ب ــر و در مواجه ــۀ اخی ــک ده ــی ی ــوند، ط می ش
هوشــمندانۀ دشــمنان نظــام و کشــور و مــردم ایــران، دارای حداقل دســتاورد 
مشــخص و ملموســی بوده انــد؛ و ایــن غیــر از خدمــات رســمی و ســطحی 
اســت کــه ایــن 60-70 نهــاد فرهنگــی بودجه گیــر و ده هــا نهــاد غیررســمی 
ــر در کشــور انجــام داده انــد. همان طــور کــه در تحلیل هــا و متــن  بودجه گی
گــزارش نشــان داده شــد، دســتگاه های فرهنگــی کشــور بنــا بــه دالیلــی کــه 
در بنــد قبــل بــه آن پرداختــه شــد )به خصــوص آســیب های سیاســت گذاری 
فرهنگــی(، دارای حداقلــی از اثرگــذاری فرهنگــی بوده انــد و ایــن نبایــد بــه 
معنــی بی اهمیــت بــودن بخــش فرهنگــی تلقــی شــود؛ یعنــی وقتــی در هــر 
شــب در شــهر تهــران حــدود 300 نمایــش تئاتــر و کنســرت موســیقی اجرا 
ــت(،  ــیوع کروناس ــل از ش ــه قب ــوط ب ــار مرب ــی و آم ــم تقریب ــود )رق می ش
پــس فرهنــگ جــدی اســت، امــا ایــن به واســطۀ دســتگاه های فــالن نهــاد 
فرهنگــی نیســت. همین طــور رونــق نســبی مســاجد و اعتقــادات مذهبــی 
مــردم هیــچ نســبتی بــا عملکــرد بهمــان دســتگاه عریــض و طویــل مذهبــی 
نــدارد. درواقــع می تــوان گفــت نهادهــای مدرســه، مســجد و رســانۀ ملــی 
مهم انــد، امــا بــدون جایــگاه ســازمانی اســتادان بــدون دانشــگاه، معلمــان 
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ــت، ســینما  ــاد روحانی ــدون نه ــرورش، مســجد ب ــدون وزارت آموزش وپ ب
دســتگاه های  به عبارتــی،  اســالمی.  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  بــدون 
ــد در  ــل آن بتوانن ــه از ِقَب ــام هســتند ک ــام و تم ــت ت ــد مرجعی فرهنگــی فاق
بدتریــن )بــا بهتریــن( حالــت، ســوژه ها، مخاطبــان و مصرف کننــدگان 
ــود  ــا خ ــع و ب ــوزان و...( را مطی ــردم، دانش آم ــجویان، م ــتادان، دانش )اس

ــی، 1399، ج 1: 22(. ــی و کالن ــد )فاضل ــگ کنن هماهن
ــه 	  ــگ ب ــی: فرهن ــزی فرهنگ ــت و برنامه ری ــه مدیری ــگ ب ــدۀ فرهن ــل ای تقلی

اســت  تبدیــل شــده  اندازه گیــری و ســنجش پذیر  قابــل  امــری کّمــی، 
کــه به وســیلۀ بودجه ریــزی از منابــع عمومــی و به صــورت کوتاه مــدت 
ارادۀ  اعمــال  امــکان  برنامه وبودجــه  ســازمان  طریــق  از  غیرزمان بــر  و 
حاکمیــت و سیاســت گذاری را دارد. از ایــن رو، فرهنــگ در کثیــری از 
مــوارد دولتــی می شــود و تحــت قیمومیــت کارگــزاران فن ســاالر حکومتــی 
ــرد. درنتیجــه، بخشــی از فعالیت هــای فرهنگــی کــه  ــرار می گی ــی ق و دولت
مبتنــی بــر منفعــت اقتصــادی نیســتند یــا ســودآور بــه شــمار نمی رونــد، در 

درجــۀ دوم اهمیــت قــرار نمی گیرنــد )همــان، 34-32(.
تلقــی از فرهنــگ در برخــی دســتگاه های اجرایــی بخصــوص )در بخــش 	 

شبه رســمی( صرفــًا به عنــوان یــک ایدئولــوژی سیاســی و ابــزار تولیــد 
قــدرت نــرم موجــب تبدیــل آن بــه امــری نیازمنــد مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــی  ــی گاه ــت سیاس ــن مرجعی ــت. ای ــده اس ــی ش ــت سیاس ــط مرجعی توس
ــی،  ــوژی انقالب ــک ایدئول ــی ی ــی، گاه ــوژی سیاس ــک ایدئول ــگ را ی فرهن
و...  )باســتان گرایانه(  خیال گونــه  و  رمانتیــک  ملی گرایــی  ایدئولــوژی 
می دانــد کــه درهرحــال، باعــث شــکاف یــا ایجــاد دوقطبــی میــان نظــرات، 
ایده هــا و اقدامــات کنشــگران عمومــی فرهنگــی )نخبــگان و هویت ســازان 
و هنرمنــدان( و سیاســت گذاران، کارگــزاران حکومتــی و تصویرســازان 
رســمی فرهنگــی و کارمنــدان بخــش دولتــی دارای گرایــش ایدئولوژیــک یــا 

ــان، 24(. اداری صــرف شــده اســت )هم
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موضــوع نظــارت بــر عملکــرد نهادهــای فرهنگــی، رســانه ای و هنــری 	 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــای اساس ــی از چالش ه ــت یک ــوزۀ دول ــارج از ح خ
ــل  ــض و طوی ــتگاه عری ــر دس ــارت ب ــرای نظ ــوع ب ــن موض ــوص ای به خص
ســازمان صداوســیما حائــز اهمیــت اســت. طبــق اصــل 175 قانون اساســی 
نظــارت بــر ایــن ســازمان ســاختاری فراقــوه ای و بیرونــی دارد. امــا اکنــون 
و پــس از گذشــت تجربــه ای چنــد دهــه ای مشــخص شــده اســت کــه 
ایــن ســبک نظــارت فاقــد کارایــی اســت و شــورای نظــارت بــر ســازمان 
ــارت،  ــون نظ ــام در قان ــه ابه ــی ازجمل ــکالتی قانون ــیما دارای مش صداوس
ــاختار  ــورا در س ــت ش ــود وجاه ــارت و نب ــرای نظ ــی ب ــدرت قانون ــود ق نب
رســمی کشــور اســت. همچنیــن ایــن شــورا دچــار نبــود قــدرت بــرای اعمال 
نظــارت اســت و به دلیــل رویکــرد امنیتــی و محصــور بــودن صداوســیما، 
اختیــارات بیش ازحــد رئیــس ســازمان، عــدم اطــالع شــورا از ضوابــط 
درونــی ســابق، البی گــری و سیاســت زدگی در شــورای نظــارت، نبــود 
ضمانــت اجــرا، سیاســی بــودن ماهیــت شــورا، طوالنــی بــودن فرایندهــای 
ــرد  ــه ف ــم ب ــداری شــورا و قائ نظــارت، نظــارت صــرف پســینی، عــدم پای
ــوان نظــارت اســت )نصرالهــی،  ــگاه و ت ــودن و جــز آن فاقــد شــأن، جای ب
رشــیدی کوچــی، زمســتان 1399(. ایــن مشــکل و ضعــف در نظــارت 
بــر ســازمان های فرهنگــی )هــم در ُبعــد درونــی و هــم ُبعــد بیرونــی( 
از  نهادهــای خــارج  به خصــوص  بــرای عمــدۀ دســتگاه های فرهنگــی 
ــه  ــه عــدم پاســخ گویی آن هــا ب ــت وجــود دارد کــه ب ــارات دول حــوزۀ اختی

افکارعمومــی منجــر شــده اســت.
ــیطرۀ 	  ــش س ــتگاه و کاه ــدک دس ــارکت طلبی ان ــخ گویی و مش ــۀ پاس درج

ــی. ــتگاه های فرهنگ ــر دس ــی ب ــی و نظارت ــای قانون نهاده
عــدم توجــه کافــی دســتگاه های فرهنگــی بــه موضــوع مهــم پیوســت  نگاری 	 

فرهنگــی. دســتگاه های فرهنگــی کشــور نســبت بــه پیامدهــا و تبعــات 
فرهنگــی اقدامــات خــود و نیــز پیامدهــای فرهنگــی اقدامــات و طرح هــای 
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ــی، زیرســاختی و سیاســی ســایر دســتگاه ها حساســیت  اقتصــادی، عمران
ــه  ــامل س ــی ش ــت فرهنگ ــرای پیوس ــی اج ــع کنون ــته اند. موان الزم را نداش
ــع عملیاتــی هســتند کــه  ــع ســاختاری و موان ــع مفهومــی، موان دســته موان
الزم اســت در دســتگاه های فرهنگــی کشــور مــورد توجــه قــرار گیرنــد 

ــتان 1391(. ــکاران، تابس ــی و هم )پورصالح

وضعیت هماهنگی در سازمان های فرهنگی: نبود نظام جامع مدیریت 
فرهنگی
ــان 	  ــی می ــای مأموریت ــود تمایزه ــگ و نب ــوزۀ فرهن ــازمان های ح ــدد س تع

ــا. آن ه
تعــارض و تداخــل وظایــف، فعالیت هــای مــوازی، عــدم تناســب وظایــف 	 

ــور  ــرای برخــی ام ــی ب ــود متول ــه، نب ــا نیازهــای جامع ــۀ دســتگاه ها ب محول
فرهنگــی.

برنامه ریــزی صحیــح 	  نبــود مدیریــت واحــد و نظــام  پراکنــده کاری و 
فرهنگــی.

ــال 	  ــی از اعم ــازمانی و ناتوان ــای بین س ــف در هماهنگی ه ــت و ضع شکس
ــزی شــبکه ای و ماتریســی. تفکــر و برنامه ری

نهادهــا، 	  سیاســی کارهای  و  سیاســی  درگیری هــای  بــه  شــدن  ســرگرم 
عوام زدگــی. و  ســطحی نگری 

تخصصی نبودن برخی سازمان ها.	 
نبــود ســازوکار تعامــل دســتگاه های فرهنگــی بــا یکدیگــر، دولــت و 	 

فرهنگــی. انقــالب  شــورای عالی 
ــی از مســئله ها  ــه نظــر می رســد ســازمان های فرهنگــی کشــور در شــرایط کنون ب
ــارف محیطــی  ــر فشــارهای نامتع ــه و تحت تأثی ــه گرفت ــی خــود فاصل و اهــداف ذات
ــده اند. رواج  ــود ش ــداف خ ــخیص اه ــراف در تش ــام و انح ــردرگمی، ابه ــار س دچ
و تســلط رویکــرد »نامســئله محوری« در ســازمان های فرهنگــی به معنــای ســلطۀ 
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رویکردهایــی همچــون ســاختاری محوری )تأکیــد بــر حفــظ ســاختار ســازمانی برای 
ــر جــذب  ــد ب ــال در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی(، فناوری محــوری )تأکی مث
ــری و  ــوم کامپیوت ــات اســالمی عل ــال در مرکــز تحقیق ــرای مث ــن ب فناوری هــای نوی
ســازمان تبلیغــات اســالمی(، جغرافیامحــوری )تأکیــد بــر توســعۀ فیزیکــی ســازمان 
بــرای مثــال در جامعةالمصطفــی و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی( و 
سیاســت محوری )اهتمــام بــه تأمیــن خواســته های حداکثــری ذی نفعــان ماننــد 
صداوســیما(، بــدون محــور و مســئلۀ مشــخص )بــدون اولویــت ماننــد شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی و ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران( اســت. البتــه 
ــد کــه  ــا بررســی وضعیــت 12 ســازمان مهــم فرهنگــی کشــور دریافته ان محققــان ب
ــر تبلیغــات اســالمی  ــه ســتاد اقامــۀ نمــاز، دفت برخــی ســازمان های فرهنگــی ازجمل
حــوزۀ علمیــه قــم، مجمــع تقریــب مذاهــب اســالمی، کانون پــرورش فکری کــودکان 
و نوجوانــان از رویکــرد مســئله محوری به معنــی اهتمــام بــه حــل مســائل اولویــت دار 

ــز و زمســتان 1396(. ــکاران، پایی ــد )واعظــی و هم ــروی می کنن پی
ســازوکار  نبــود  و  مأموریتــی  تمایــز  نبــود  نابســامانی،  تعــدد،  درمجمــوع 
ســتاد  یــا  انتظام بخــش  و  هماهنگــی  محــور  هماهنگ کننــده،  انســجام بخش، 
فرماندهــی مرکــزی قدرتمنــد و مؤثــر )جعفــری هفتخوانــی، 1399( مهم تریــن 
مشــکل وضعیــت موجــود اســت؛ درحالی کــه دغدغــۀ اصلــی ایــن ســازمان ها 
همچنــان افزایــش بودجــه و افزایــش اختیــارات و تصدی هاســت. ضمــن آنکــه 
همچنــان و به صــورت عملــی، وقعــی بــه جلــب مشــارکت های مدنــی و غیردولتــی 

عملــی(. و  واقعــی  )به صــورت  نمی شــود  داده 
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فصل ششم: راهبردهای ارتقای خط  مشی  گذاری و 
سیاست  گذاری فرهنگی 
بــرای ارتقــای نظــام خط مشــی گذاری در ســازمان های فرهنگــی ایــران و تحقــق 
اجــرای  و  فرهنــگ  حــوزۀ  در  ملــی  و  فرابخشــی  ســازمانی،  بخشــی،  اهــداف 
فرهنگــی  مهندســی  نقشــۀ  به طــور مشــخص  و  فرهنگــی کشــور  سیاســت های 
ــه  ــوان ارائ ــددی می ت ــای متع ــان آن توصیه ه ــدا و پنه ــای پی ــاد و زوای ــور در ابع کش
ــا توجــه بــه شــرایط و اقتضائــات هــر کــدام از نهادهــا و  کــرد؛ کــه بدیهــی اســت ب
دســتگاه ها، ایــن توصیه هــا می تواننــد تاحــدودی متفــاوت باشــند. نگارنــده بــا مــرور 
ــن  ــات انجام شــده، یکــی از جامع تری ــه و مقایســۀ تحقیق ــات موجــود و مطالع ادبی
سرمشــق ها یــا الگوهــای ارائه شــده را برگزیــده اســت کــه پیشــنهاد های آن را در 
ــا مــدل  ــد. امــا پیــش از آن، نقــد و ارزیابــی 2 الگــو ی اینجــا مــرور و معرفــی می کن

ــت. ــف نیس ــی از لط ــز خال ــان نی ــط محقق ــر توس ــدۀ دیگ ــردی ارائه ش راهب
ــالش  ــال 1395 تـ ــکاران در سـ ــدری زاده و همـ ــه حیـ ــت، الهـ ــدل نخسـ در مـ
مدیریـــت  در  )اســـتراتژیک(  راهبـــردی  برنامه ریـــزی  مؤلفه هـــای  کرده انـــد 
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ســـازمان ها و نهادهـــای فرهنگـــی ایـــران را بـــا رجـــوع بـــه آرا و نظـــرات خبـــرگان 
ــداف  ــت، اهـ ــن مأموریـ ــم انداز، تدویـ ــر چشـ ــل مؤثـ ــان 4 عامـ ــد. ایشـ ــه کننـ ارائـ
ـــای  ـــم شـــمرده اند. ســـپس مؤلفه ه ـــل محیطـــی را مه ـــل درون ســـازمانی و عوام عوام
ـــی  ـــوب بررس ـــود و مطل ـــع موج ـــرایط وض ـــردی را در ش ـــزی راهب ـــر برنامه ری ـــر ب مؤث
ـــی،  ـــت شـــهروند جهان ـــی، تربی ـــظ انســـجام مل ـــۀ حف ـــه شـــامل 14 مؤلف ـــد؛ ک کرده ان
علم افزایـــی فرهنگـــی، ســـازگاری فرهنگـــی، منابـــع مالـــی، منابـــع فناورانـــه، فضـــا 
و فرهنـــگ ســـازمانی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و... بوده انـــد؛ کـــه وضعیـــت کنونـــی 
ــپس  ــت. سـ ــوده اسـ ــط بـ ــد متوسـ ــر از حـ ــی کمتـ ــرایط کنونـ ــا در شـ ــی آن هـ همگـ
نویســـندگان گرفتـــار یکســـری بازی هـــای آمـــاری بـــا مفاهیـــم راهبـــردی شـــده اند و 
ـــردی دســـتگاه های فرهنگـــی اصـــواًل فرامـــوش شـــده اســـت  ـــت راهب موضـــوع مدیری

)حیـــدری زاده و همـــکاران، بهـــار 1395(.
در تالشــی دیگــر، نــادر جعفــری هفتخوانــی در ســال 1390 به درســتی بــر 
یــک ویژگــی مهــم ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی جمهــوری اســالمی، یعنــی نبــود 
تمایــز میــان مأموریت هــای آن هــا، تأکیــد کــرده اســت؛ به نحوی کــه یــک ســازمان، 
هــم سیاســت گذاری می کنــد و هــم خــودش بــه اجــرا و نظــارت بــر عملکــرد خــود 
ــه  ــالمی(؛ ک ــاد اس ــگ و ارش ــا وزارت فرهن ــیما ی ــل صداوس ــود )مث ــغول می ش مش
نتیجــۀ آن، تداخــل وظایــف و فعالیت هــای مــوازی، نبــود مدیریــت واحــد و نظــام 
برنامه ریــزی صحیــح، ســرگرم شــدن بــه درگیری هــای سیاســی و... اســت. نویســنده 
ــت  ــع مدیری ــام جام ــک نظ ــاد ی ــکل ایج ــن مش ــل ای ــه راه ح ــت ک ــه اس ــه گرفت نتیج
ــد  ــا بتوان ــت مجموعــه ســازمان های فرهنگــی کشــور اســت ت ــرای هدای فرهنگــی ب
تمایزهــای مأموریتــی در ســازمان های فرهنگــی ایجــاد کنــد و انســجام و هماهنگــی 
نهادینــه را میــان ایــن نهادهــا فراهــم ســازد. از ایــن رو، پیشــنهاد یــا ایــدۀ »منظومــۀ 
ــتان 1390(.  ــار و تابس ــی، به ــری هفتخوان ــت )جعف ــرده اس ــه ک ــی« را ارائ فرهنگ
البتــه بایــد گفــت هم اکنــون پــس از گذشــت حــدود یــک دهــه از طــرح ایــن ایــده 
ــه  و شــکل دهی ســتاد و ســاختاری بــرای ایــن منظــور، مشــخص شــده اســت کــه ن
ــه  ــی اســت و ن ــدد و فراوان ــن تع ــی نهادهــا و دســتگاه های فرهنگــی ای مســئلۀ اصل
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ــن تفکــرات رســمی  ــن منظومــۀ شمســی ای؛ و اصــواًل چنی راه حــل آن تشــکیل چنی
)فرمــال( و ســطحی در عرصــۀ فرهنــگ پاســخ گوی مشــکالت دســتگاه ها و 

مشــکالت فرهنگــی کشــور نخواهنــد بــود.
ــی  ــب و جامع ــدل مناس ــود، م ــت موج ــی از وضعی ــه تحلیل ــه هرگون ــرای ارائ ب
توســط وجه الــه قربانــی زاده و همــکاران ارائــه شــده کــه بــر اســاس نظــرات خبــرگان 
ــی  ــدل تمام ــن م ــت. ای ــده اس ــه ش ــان( تهی ــران و کارشناس ــامل مدی ــی )ش فرهنگ
ابعــاد و مقــوالت الزم اعــم از بســترها و عوامــل برون ســازمانی، شــرایط طی شــده 
)ســازه های خط مشــی گذاری(، الزامــات اثربخشــی خدمــات و تأثیرگــذاری بــر 
مخاطبــان، بایســته های راهبــردی، پیامدهــا و برون دادهــای خط مشــی گذاری و 
ــد و  ــش ده ــد پوش ــازمانی( را بای ــل درون س ــر )عوام ــرایط مداخله گ ــت، ش درنهای

ــز 1396(. ــی زاده، پایی ــرد )قربان دربرگی

پیشنهادها

در ادامــه بایــد بــه لــزوم تصحیــح رویکــرد و جهت گیــری ســازمان های فرهنگــی )در 
ــی  اســناد باالدســتی هــر ســازمان( به ســمت مســئله محوری1 اشــاره کــرد کــه به معن
ضــرورت تمرکــز ســازمان بــر کاهــش فاصلــۀ میــان وضعیــت موجــود و وضعیــت 
ــر مســائل خــاص و محــوری  ــای ســازمان ب ــه راهبرده ــوب اســت؛ به نحوی ک مطل
خــود اســتوار و متناســب گــردد. مســئله محوری موجــب می شــود ســازمان از اهــداف 
ــرای  ــوند. ب ــوش نش ــداف فرام ــود و اه ــرف نش ــود منح ــی خ ــای ذات و مأموریت ه
تحقــق ایــن مهــم ســازمان های فرهنگــی بایــد بــا تلفیــق آرمان هــا و چشــم اندازها از 
یک ســو و رصــد واقعیت هــا و شــرایط محیطــی )و نیازهــای مخاطبــان یــا مشــتریان( 
از ســوی دیگــر، اهــداف )و مســائل( حــوزۀ مأموریــت خــود را مشــخص و پیوســته 
اولویت گــذاری کننــد. نتیجــۀ ایــن رویکــرد انعطــاف و پویایــی ســازمانی خواهــد بود. 
بــرای ایــن منظــور  پیشــنهاد می شــود بــا تشــکیل قطب هــا و میزکارهــای تخصصــی، 
مســئله های مرتبــط بــا هــر میــز شناســایی شــوند. بدیهــی اســت بــرای تحقــق ایــن 

1. Problem Orientation
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مهــم در میــان ســازمان های فرهنگــی، بایــد یــک مرجــع باالتــر یــک نظــام شــفاف 
تقســیم کار ملــی را بیــن آن هــا ایجــاد کنــد کــه ایــن مرجــع مــی توانــد شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی باشــد.
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ابوجعفــری، روح اللــه و همــکاران )1399 الــف(، بررســی و تحلیــل نظــام آمــار اقتصــادی: بازی هــای 
ویدئویــی، مؤسســۀ خدمــات فرهنگــی رســا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1399ب(، بررســی و تحلیــل نظــام آمــار اقتصــادی: صنایع دســتی، 
مؤسســۀ خدمــات فرهنگــی رســا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1399ج(، بررســی و تحلیــل نظــام آمــار اقتصادی: ســینما، مؤسســۀ 
خدمــات فرهنگــی رســا.

ــگری،  ــادی: گردش ــار اقتص ــام آم ــل نظ ــی و تحلی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1399د(، بررس
ــا. ــی رس ــات فرهنگ ــۀ خدم مؤسس

ــار اقتصــادی: اســباب بازی،  ــل نظــام آم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1399د(، بررســی و تحلی
مؤسســۀ خدمــات فرهنگــی رســا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1399ھ(، بررســی و تحلیــل نظــام آمــار اقتصادی: نشــر و پی نمایی، 
مؤسســۀ خدمــات فرهنگی رســا.

امیرخانــی، رضــا )1379(، در بی دولتــی فرهنــگ: نگاهــی بــه برخــی فعالیت هــای فرهنگی-هنــری در 
بازپســین ســال های نظــام پیشــین، تهــران: نشــر مرکــز.

امیرمظاهــری، امیرمســعود )1389(، »آسیب شناســی تعامــالت ارتباطــی ســازمان های دینــی از دیــدگاه 
جامعه شــناختی« )بــا تأکیــد بــر ســازمان مســاجد(، فصلنامــۀ اســالم و علــوم اجتماعــی، ســال دوم، 

شــمارۀ 4، پاییــز و زمســتان 1389.

انــدروز، مــت؛ لنــت پریچــت و مایــکل وولــکاک )1398(، توانمندســازی حکومــت: شــواهد، تحلیــل 
و عمــل، تهــران: روزنــه.

اولیــا، محمدصالــح )1385(، ارائــه متدلــوژی مهندســی مجــدد فرایندهــای مدیریــت فرهنگــی کشــور، 
در کتــاب مجموعــه مقــاالت مهندســی فرهنگــی.

آزاد، تقــی و نــوح منــوری )1391(. تحلیــل محتــوای سیاســت هــای فرهنگــی ایــران بــر اســاس قانــون 
ــی  ــرد فرهنگ ــی راهب ــه علم ــعه، فصلنام ــم توس ــه پنج ــی و برنام ــتهای فرهنگ ــند سیاس ــی، س اساس

ــتان 1391. ــماره 2، تابس ــی، دوره 1، ش اجتماع

ــرای  ــا ســنجش فرهنگــی: چارچوبــی پیشــنهادی ب آشــنا، حســام الدین )1397(، از سیاســت گذاری ت
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جمهــوری اســالمی ایــران، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.

بنیانیــان، حســن )1399(، »مســیر پیشــرفت از رهگــذر مدیریــت فرهنگــی جامعــه می گــذرد«، ماهنامــۀ 
گفتمان پیشــرفت، ســال اول، شــمارۀ دوم، اســفندماه 1399.

پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات )1399(، پیمایــش ملــی مصــرف کاالهــای فرهنگــی، گــزارش 
کشــوری، مــوج ســوم، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.

پورســعید، فــرزاد )1399(، کارآمــدی نظــام سیاســی، تهــران: انتشــارات پژوهشــکدۀ مطالعــات 
راهبــردی.

پورصالحــی، مینــو و همــکاران )1391(، »بررســی موانــع تحقــق طــرح پیوســت فرهنگــی«، فصلنامــۀ 
راهبــرد فرهنگــی اجتماعــی، ســال اول، تابســتان 1391.

جعفــری هفتخوانــی، نــادر )بهــار و تابســتان 1391(، »منظومــۀ فرهنگــی: کاربــرد اســتعارۀ منظومــۀ 
شمســی بــرای ســامان دهی ســازمان های فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران«، دوفصلنامــۀ دیــن و 

ارتباطــات، دورۀ 19، شــمارۀ 41.

جاللــی، رضــا و فاطمــه موســوی )1395(، نوســازی و ارتقــای اثربخشــی نهادهــای دینــی و تبلیغــات 
اســالمی، در کتــاب مجموعــه مقــاالت مهندســی فرهنگــی.

حاجیانــی، ابراهیــم )1391(، برنامه ریــزی و مدیریــت اســتراتژیک فرهنگــی شــهر )ماتریــس فرهنگــی 
شــهر تهــران(، تهــران: انتشــارات تیســا.

ــاب:  ــران، در کت ــــــــــــــــــــــــ )1399(، آسیب شناســی کارآمــدی خرده نظــام سیاســت گذاری در ای
ــات  ــران: انتشــارات پژوهشــکدۀ مطالع ــام سیاســی، ته ــدی نظ ــرزاد )1392(، کارآم پورســعید، ف

ــردی. راهب

ــر رضایــی و افســانه زمانــی مقــدم )بهــار 1395(، »شناســایی وضعیــت  حیــدری زاده، الهــه؛ علی اکب
موجــود و مطلــوب مؤلفه هــای برنامه ریــزی اســتراتژیک در مدیریــت ســازمان ها و نهادهــای 

ــرد فرهنگــی اجتماعــی، ســال پنجــم، شــمارۀ هجدهــم. ــۀ راهب ــران«، فصلنام فرهنگــی ای

خالق پنــاه، کمــال و علــی ســنایی )پاییــز 1399(، »مدرنیتــه و صورت بنــدی سیاســت فرهنگــی: 
تحلیــل گفتمــان سیاســت فرهنگــی دولتــی در ایــران ) 1285 ه.ش تــا بــه امــروز(«، جامعه شناســی 

ــردی، ســال ســی ام، پیاپــی 79، شــمارۀ ســوم. کارب

خلیلــی، رضــا )1399(، کارآمــدی نظــام سیاســی، مفاهیم و رویکردها، در پورســعید، فــرزاد )1399(، 
کارآمــدی نظــام سیاســی، تهران: انتشــارات پژوهشــکدۀ مطالعــات راهبردی.



منابع | 233

دبیرخانــۀ شــورای عالی انقــالب فرهنگــی )1389(، شــاخص های راهبــردی، ابعــاد و مؤلفه هــای 
فرهنگــی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1393(، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور.

ــاب:  ــاور عیوضــی )1399(، شــاخص های فرهنگــی و اجتماعــی کارآمــدی، در کت دشــتی، تقــی و ی
ــات  ــران: انتشــارات پژوهشــکدۀ مطالع ــام سیاســی، ته ــدی نظ ــرزاد )1399(، کارآم پورســعید، ف

ــردی. راهب

دفتــر طرح هــای ملــی و مرکــز ملــی رصــد اجتماعــی )1394(، گــزارش ملــی ســنجش ســرمایۀ 
ــر و ارتباطــات و  اجتماعــی کشــور، گــزارش کشــوری، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هن

ــور. ــی کش ــورای اجتماع ش

دفتــر طرح هــای ملــی و مرکــز ملــی رصــد اجتماعــی )1395(، پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای 
ایرانیــان، گــزارش کشــوری )مــوج ســوم(، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.

دیــن، میشــل )1396(، حکومت اندیشــی قــدرت و تدبیــر در جامعــۀ مــدرن، ترجمــۀ کــرم حبیب پــور 
گتابــی، تهــران: انتشــارات مهاجــر.

رحمانــی، جعفــر )1389(، الگــوی ارزیابــی در ســازمان نهادهــای فرهنگــی، تهــران: انتشــارات 
دانشــگاه آزاد اســالمی.

طالــب زاده، خســرو )1399(، بررســی نهادهــای فرهنگــی برخــوردار از بودجــۀ فرهنگــی؛ بــا تأکیــد بــر 
نهادهــای فرادولتــی )گــزارش پژوهــش(، تهــران: پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.

عظیمــی، ســید مصطفــی )1397(، ارائــه توصیه هــای سیاســتی کاربســت الگــوی فراحکمروایــی بــرای 
مدیــران بخــش عمومــی، مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران.

غالم پــور آهنگــر، ابراهیــم )1399(، گــزارش رصــد وضعیــت بودجــۀ فرهنگــی کشــور، تهــران: 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات )زیــر چــاپ(.

فاضلــی، نعمت اللــه و مانــی کالنــی )1399(، چشــم اندازهای فرهنــگ معاصــر ایــران، ج 1، تهــران: 
انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.

فتاحــی، ســجاد و همــکاران )1397(، پایــداری ملــی و سیســتم های حکمرانــی )ایــران و مســئلۀ 
پایــداری(، مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری.

قربانــی زاده، وجه الــه و همــکاران )پاییــز 1396(، »ارائــه الگــوی خط مشــی گذاری ســازمان های 
فرهنگــی«، فصلنامــۀ سیاســت گذاری عمومــی، دورۀ 3، شــمارۀ 3، ص 78-61.
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قلــی زاده، محــرم )1391(، »بــازکاوی ریشــه های تئوریــک سیاســت های فرهنگــی حکومــت رضاشــاه 
در اندیشــۀ روشــنفکران بومــی«، فصلنامــۀ مطالعــات تاریخــی، ســال 10، شــمارۀ 39.

ــی  ــران؛ مدل ــی )1394(، »کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی ای ــه و مصطفــی قربان قیصــری، نورالل
بــرای ســنجش و ارزیابــی«، دوفصلنامــۀ دانــش سیاســی، ســال یازدهــم، شــمارۀ دوم، پاییــز و 

ــی 22. ــتان، پیاپ زمس

کمالــی، یحیــی؛ صدیقــه شــیخ زاده جوشــانی و فاطمــه احمدی نــژاد )تابســتان 1399(، »اجــرای 
فصلنامــۀ  سیاســت ها«،  موفــق  اجــرای  بــرای  معیارهایــی  ارائــه  عمومــی؛  سیاســت های 

.2 شــمارۀ   ،6 دورۀ  عمومــی،  سیاســت گذاری 

الریجانــی، محمدجــواد )1373(، »حکومــت و مبانــی کارآمــدی«، مجلــس و پژوهــش، شــمارۀ 10، 
تیــر و مــرداد.

الریجانی، محمدجواد )1374(، حکومت: مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش.

ــن  ــزی، دومی ــی عملکــرد )1378(، ســازمان مدیریــت و برنامه ری مجموعــه مقــاالت همایــش ارزیاب
جشــنوارۀ شــهید رجایــی.

مرکــز آمــار ایــران )1399(، جایــگاه اقتصــادی- اجتماعــی و فرهنگــی اســتان های کشــور 1398-94، 
تهــران: انتشــارات مرکــز آمــار ایران.

مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی )تیرمــاه 1399(، تحلیــل عملکــرد سیاســتی صداوســیما 
در مواجهــه بــا کرونــا.

مســتمع، رضــا )1399(، بررســی الیحــۀ بودجــۀ ســال 1400 کل کشــور )بودجــۀ نهادهــای دینــی-
تبلیغــی و بخــش فرهنــگ و هنــر(، مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، شــماره مسلســل 

.17353

میرمحمــدی، ســید محمــد و اکبــر حســن پور )1390(، »نظــام اداری ایــران: تحلیلــی بــر مشــکالت و 
چالش هــا«، مجلــۀ چشــم انداز مدیریــت دولتــی، دورۀ 2، شــمارۀ 8، زمســتان 1390، ص 22-9.

ــی نظــری مدیریــت تحــول فرهنگــی در  ــی، مهــدی و سوســن کشــاورز )1385(، مبان ناظمــی اردکان
ــران، در مجموعــه مقــاالت همایــش مهندســی فرهنگــی. ای

ــا سیاســت گذاران و مجریــان فرهنگــی کشــور،  ــر آشــنایی ب نائینــی، علی محمــد )1389(، درآمــدی ب
تهــران: نشــر ســاقی.

نصرالهــی، محمدصــادق و علــی رشــید کوچــی )1399(، »صورت بنــدی مســائل نظــارت بــر 
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راهبــردی  مطالعــات  فصلنامــۀ  صداوســیما«،  بــر  نظــارت  شــورای  بــر  تأکیــد  صداوســیما؛ 
.27 شــمارۀ   ،10 دورۀ  عمومــی،  سیاســت  گذاری 

واعظــی، احمــد؛ علــی عبدالهــی نیســیانی و کریــم ابراهیمــی )پاییز و زمســتان 1396(، »مســئله محوری 
و نامســئله محوری؛ مقایســه و تحلیــل رویکردهــای جهت دهــی ســازمانی در مدیریــت ســازمان های 

فرهنگــی کشــور«، دوفصلنامــۀ دیــن و سیاســت فرهنگــی، شــمارۀ نهم.

واثقــی، شــاکر )1399(، نگاهــی بــه دســتاوردهای جمهــوری اســالمی 1357-1397،  پدیدآورنــده 
منطقــۀ فرهنگــی گردشــگری عباس آبــاد، تهــران: ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران، 

مؤسســۀ نشــر شــهر.

وکیلی، شروین )1388(، نظریۀ منش ها، تهران: انتشارات شورآفرین.
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تهران
 خوارزم کتاب فروش

خیابان انقالب، بین خیابان دوازده فروردین و خیابان فخررازی، پالک ١٢۶٨ 
۶۶۴٠۶٢٧٣‑۶۶۴٠٠٧٠۶

 اهجهاد دانش کتاب فروش
خیابان انقالب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، جنب موسسه نمایشاه های فرهنگ ایران

۶۶۴٨٧۶٢۵ ۶
فرهنگستان هنر 

خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه طالقان، ساختمان مرکزی، فرهنگستان هنر، شماره ١۵۵٠ 
۶۶۴٩٠٩٩٠

کتاب فرهنگ
خیابان انقالب، خیابان کارگرجنوبی، تقاطع لباف نژاد، پالک ٢۶۶، واحد ۴                            ۶۶۴٨٢١۵٠

 ده علوم اجتماعدانش
بزرگراه جالل آل احمد، جنب دانشاه تربیت مدرس، دانشده علوم اجتماع، خانه کتاب

٩٣٨۴۴٣٩۵٧٧ 
باغ کتاب

٩۶٠۴۵٧۶٩‑٣۶٠۴۵٧۶١                                  (غرب به شرق) بلوار کتابخانه ملبزرگراه شهید حقان 
پخش چشمه (شعبات) 

دفتر مرکزی 
خیابان دماوند، بلوار اتحاد، ١١ غربی، پالک ٨                         ٧٧٧٨٨۵٠٢‑٧٧١۴۴٨٠٨‑٧٧١۴۴٨٢٨



کتاب فروش کریمخان 
خیابان کریم خان زند، نبش میرزای شیرازی، شمارۀ ١٠٧                                                       ٨٨٩٠٧٧۶۶

کتاب فروش کوروش 
بزرگراه ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کوروش، طبقۀ پنج، واحد ۴

۴۴٩٧١٩٨٩                                                                                                                                   
کتاب فروش آرن 

شهرک قدس(غرب)، بلوار فرحزادی، نرسیده به بزرگراه نیایش، خیابان حافظ، نبش خیابان فخارمقدم، مجتمع 
تجاری آرن، طبقۀ                                                                                                           ٢٧۵٩٣۵۴۵۵

کتاب فروش پریس
پاسداران، نبش گلستان یم، مجتمع پریس، طبقه ٢                                                            ٩١٠٠١٢۵٨

کتاب فروش رایزن
خیابان نیاوران(باهنر)، بعد از سه راه یاسر(به سمت تجریش)، پالک ٣١١                               ٢۶٨۵۴١٣۵

کتاب فروش کارگر 
خیابان کارگرشمال، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه چهارم، پالک ٢                                  ٨٨٣٣٣۶٠٠

شهرستان ها
اراک 

کتاب فروش چشمه آفتاب
خیابان شهید بهشت، سه راه ارامنه، خیابان شرایی، پالک ۶٧٨۴              ٢٢٢٩٨٠٨‑٢٢٣۶۶٠٨ ٠٨۶٣

شیراز 
فروشاه شیرازه 

پل معال آباد، ساختمان الف، طبقه دوم                                                                    ٣۶٣۶٣٨٨۴ ٠٧١
بابل 

کتاب فروش چشمه بابل
خیابان شریعت، روبروی شیرین سرای بابل،                                                              ٣٢۴٧۶۵٧١ ٠١١

مشهد 
کتاب فروش اسماء قلم 

چهارراه شهدا، بازار مرکزی، فاز ٢، طبقه همف، واحد٢/٢                 ٠٩١٢٣۵١۶٨٧۵‑٠٩١۵٨٠۶١٨١۴
کتاب فروش چشمه دلشدگان 

بین وکیل آباد ١٨ و٢٠ (بین هفت تیر و هنرستان)، پالک ٣٨۶                                        ٣٨۶٧٨۵٨٧ ٠۵١
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