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 ريزي راهبرديبرنامهخالصه روند بررسي موضوع در كميته كارشناسي و مشورتي شوراي 

هاي ، كه يكي از برنامه«طرح عدالت فرهنگي»پيرامون اجراي 3131در پي بيانات وزير محترم در آذر ماه سال 

ريزي راهبردي باشد، و با توجه به مسئوليت دفتر مطالعات و برنامهپيشنهادي ايشان به مجلس شوراي اسالمي نيز مي

در دستور كار اين « عدالت فرهنگي»موضوع ،3131هاي توسعه، از ديماه سال گيري تحقق مواد برنامهدر خصوص پي

 . دفتر قرار گرفت

مسئولين و اعضاء گروههاي ارزيابي و نظارت، آمار و برنامه )تن از اعضاي دفتر 5اي با حضور در اين راستا ابتدا جلسه

توسعه، سه طرح ملي، طرح بازنگري  هايدر برنامه)تشكيل شد و به بررسي سوابق موجود در اين خصوص( ريزي

پرداختند و طي گزارشي به سرپرست دفتر ضمن تأكيد بر ...( هاي فرهنگي، اقدامات انجام شده در گروه آمار وشاخص

اجراي طرح عدالت فرهنگي نيازمند تعريف و تدوين : گيري موضوع عدالت فرهنگي، عنوان كردنداهميت و ضرورت پي

است، و متأسفانه اقداماتي كه تاكنون در اين  «از فضاهاي فرهنگي و هنري اي برخوردارياستانداردهها و شاخص»

 .نرسيده است( ها و استانداردهاارائه شاخص)خصوص انجام شده هيچ يك به سرانجام الزم

و تن از اعضاء دفتر تشكيل شد؛ در اين جلسه نيز ضرورت انجام اين طرح  6جلسه دوّم با حضور سرپرست دفتر و 

نيازهاي آن مورد بحث،  بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در قالب يك گزارش راهبردي ضمن بررسي پيش

استانداردهاي برخورداري از ها و شاخص»سوابق، اقدامات انجام شده و پيشينه موضوع، ضرورت پرداختن به موضوع 

 . طرح و راهكار الزم پيشنهاد شود «فضاهاي فرهنگي و هنري

نويس گزارش تهيه و در اختيار كارشناسان مربوطه قرار گرفت و پس از مطالعات الزم آغاز شد، پيش 3131از اسفند ماه 

تن از اعضاء دفتر به بحث و تبادل نظر  1اي سرپرست و اعمال نظرات ارائه شده، در فروردين ماه سال جاري طي جلسه

نهمين س از اعمال اصالحات الزم و تأييد سرپرست دفتر، در اين گزارش پ .در خصوص گزارش تهيه شده پرداختند

، مورد بررسي قرار گرفت 4/1/3134وزارت متبوع مورخ  ريزي راهبرديجلسه كميته كارشناسي مشورتي شوراي برنامه

-اعضاء كميته به اتفاق، بر ضرورت تصميم. و پس اعمال نظرات ارائه شده از سوي اعضاء، به تصويب اين كميته رسيد

ريزي راهبردي مبني بر تصويب و يا عدم تصويب راهكارهاي پيشنهادي اين گزارش گيري وزارتخانه در شوراي برنامه

 . كيد كردندتأ

از معاون محترم توسعه و مديريت منابع تقاضا شد اين گزارش براي  5/1/3134مورخ  13363/34/34طي نامه شماره 

 . ريزي راهبردي طرح و مورد بررسي قرار گيردبررسي و تصويب پيشنهادها و راهكارهاي ارائه شده، در شوراي برنامه
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 مقدمه  

-ي انسان به ارزشبرخي هدف توسعه را دستيابي فزاينده. ر بنايي توسعه هر كشور استياني و زيفرهنگ از عوامل بن 

ها بويژه حوزه تحقق توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در گرو توجه جدي به تمامي حوزه. دانندهاي فرهنگي مي

 ،اينرو يكي از عوامل توسعه پايداررسد از توسعه اقتصادي بدون توسعه فرهنگي به حد كمال خود نمي .باشدفرهنگ مي

سالمت فرهنگي جامعه و اعضاء آن است،  ،هاي دستيابي به توسعه پايداريكي از مهمترين مؤلفه. استتوسعه فرهنگي 

 .باشدكه اين امر خود در گرو برخورداري از عدالت فرهنگي مي

معه يكي از مهمترين معيارهاي اساسيي توسيعه بيه    آوردها و امكانات جامندي از منابع، دستها در بهرهكاهش نابرابري

مييزان برخيورداري از    .گييرد بنابراين توسعه عالوه بر رشد در همه جهات، توزيع متعادل را نيز در بر ميي . رودشمار مي

 .دشوفرهنگي يكي از اركان اصلي توسعه فرهنگي محسوب ميهاي امكانات و فضاي

از  آنهامتعادل هاي برابر براي ارتقاي همه افراد جامعه و برخورداري عدالت را فراهم شدن شرايط و زمينه هادر كتابنامه 

باشد و اين عدالت در حوزه فرهنگ نيز در برگيرنده ايجاد برابري و تعادل و توازن مي. دانندهاي اجتماعي ميفرصت

ي بنابراين عدالت فرهنگي بر پايه. عدالت در فرهنگ جامعه باشدتعادل بايد به سوي گريز از تبعيض و گرايش به حق و 

 .آن استوار است هاي افرادبا استحقاقتوزيع عادالنه امكانات فرهنگي يك جامعه متناسب 

هاي فضاهاي فرهنگي همواره از دغدغهامكانات و مندي عادالنه نقاط مختلف كشور از موضوع عدالت فرهنگي و بهره

بيني شده به مرحله عمل و اجرا نرسييده  ها و اقدامات پيشرهنگ و هنر كشور بوده ولي متاسفانه برنامهمتوليان حوزه ف

در ايران نيز همچون ساير كشورهاي در حال توسعه با تمركز قدرت سياسيي و اقتصيادي و بيه تبيع آن تمركيز       . است

امتوازن منياطق مختليف كشيور از امكانيات و     مندي نامتعادل و ني فضاهاي فرهنگي در برخي از مناطق و توزيع و بهره

 .باشيمفضاهاي فرهنگي كشور روبرو مي

تمركز قدرت سياسي و اقتصادي منجر به تمركز فضاهاي فرهنگي در برخي از استانها و محروميت بسياري از استانها از 

 . شده است ي فرهنگي آنهافضاهاي فرهنگي و همچنين عدم استفاده از توانمنديهاي موجود و بالقوه

استانهاي ي فرهنگي هاي توسعهتحليل شاخص»مطالعات صورت گرفته در حوزه توسعه فرهنگي از جمله پژوهش 

دهد بين مناطق و استانهاي مختلف كشور از نظر برخورداري از فضاهاي فرهنگي اختالف بااليي نشان مي 1«كشور

هاي موجود كاربري و اثربخشي الزم را ندارند و و مجموعه وجود دارد و حتي در برخي از مناطق نيز امكانات، فضاها

ماند و خالءهاي بسياري مخاطبان حوزه فرهنگ و هنر بي پاسخ مي عليرغم وجود امكانات و فضاهاي فرهنگي نيازهاي

-مهمبرخي از  . شود، كه خود زمينه ساز بروز مشكالت فرهنگي و اجتماعي مختلف خواهد بوددر اين حوزه ايجاد مي

افزايش نارضايتي : اند ازهاي فرهنگي مورد اشاره در طرح پژوهشي فوق عبارتترين پيامدهاي منفي نابرابري

                                                           
1
اي، ي ناحيهتوسعهي جغرافيا و ، دكتر مسعود تقوايي، صفر قائد رحمتي، مجله«ي كشوراستانهاي فرهنگي هاي توسعهتحليل شاخص»- 

 1831شماره هفتم، پاييز و زمستان 
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-، ايجاد دوگانگي و يا چندگانگي فرهنگي، بوجود آمدن قطب(بي عدالتي در توزيع امكانات و فضاهاي فرهنگي)مردمي

-هاي استاني و به تبع آن افزايش جمعيت حاشيههاجرتهاي محروميت، تحريك و تشديد مهاي توسعه در مقابل چاله

 ...نشين كالنشهرها و 

وضعيت و سطح برخورداري از فضاهاي »كاهش تفاوتها و نابرابريهاي موجود بين استانها و مناطق مختلف كشور از نظر 

ي اجتماعي خواهد ها، مشكالت و ناهنجارهاهاي فرهنگي و همچنين بسياري از آسيب، منجر به رفع خالء«فرهنگي

 .شد

،  «علدال  فرهنيلي  »براي تحقق سرفصل    به مجلس شوراي اسالمي هاي پيشنهادي وزير محترميكي از  برنامه

هاي مورد  افزايش سرانه فضاهاي فرهنيي و هنري در اقصي نقاط كشور با هدف ايجاد زيرساخ  »: عبارت اس  از

 .«نياز براي توليد و عرضه محصوالت فرهنيي و هنري

خود  با اصحاب فرهنگ و  1393آذر سال    در نشس   برنامه پيشنهاديدر همين راستا و به منظور تحقق  ايشان

اجراي »: به مجلس خبر دادند و گفتند« طرح عدال  فرهنيي»از ارائه  نيز در استان فارسشهرستان المرد هنر 

هاي مختلف مهمترين رويكرد  خصوصا شهرستانطرح عدال  فرهنيي و تقسيم عادالنه اعتبارات در سطح كشور و 

با اين طرح مي توان به توزيع متوازن امكانات فرهنيي در نقاط مختلف ايران اسالمي  اس  ودول   يفرهني

  .«اميدوار بود

طرح عدال  فرهنيي به اين معني اس  كه امكانات فرهنيي را »: ايشان در باره نحوه اجراي اين طرح اظهار كردند

 .«وسيع و گسترده ميان تمام مردم با اولوي  بخشي به نقاط محروم توزيع كنيم به طور

 شهر ايران فاقد سينما 333متاسفانه شهرهاي دور از مركز با امكانات فرهنيي كمي مواجه هستند به طوري كه »

م براي رفع اين كنياز اين رو تالش مي .ي مجهز براي نمايش اثار خود ندارنداس  يا سالن نمايش و نيارخانه

 3.«نفره در اين شهرها ايجاد و آنها را به سيستم ديجيتال تجهيز كنيم 333كمبود، سالن هاي 

وزارت فرهنگ و ارشاد  ثبتي، كه مربوط بهاز دريچه آمار  ،دهد، در حدي كه گزارش حاضر اجازه ميدر اينجا الزم است

با تمركز  جدول زير. در كشورنگاهي كوتاه داشته باشيم بر وضعيت توزيع تعدادي از فضاهاي فرهنگي باشد، اسالمي مي

 ضمن ارائه سرانه كشوري و بيشترين و كمترين سرانه برخورداري از فضاهاي فرهنگي برخي از فضاهاي فرهنگيبر 

برخورداري از فضاهاي مربوطه در استانهاي  توزيع و وضعيتبر  استمروري  ،در بين استانها 3131در سال مربوطه 

 .باشدكشور، كه خود در درجه اول نشانگر كمبود فضاهاي فرهنگي مي

                                                           
  :به مجلس شوراي اسالمي هاي پيشنهادي وزير فرهنگ و ارشاد اسالميمتن برنامه- 2

های هر جامعه پويا و خالقی  عدالت در توليد و مصرف فرهنگی از آرمان.اعتدال نسبتی وثيق با عدالت دارد: عدالت فرهنگی
های توليد و  اعتدال فرهنگی بر متوازن و عادالنه ساختن دسترسی همگان در سراسر کشور به فرصتاز اين منظر، . است

 .مصرف فرهنگی تأکيد دارد
8
 - http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=32628 
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 4 139سال -جدول توزيع فضاهاي فرهنيي در استان هاي كشور

 .در اين دو رديف استان كرمان يك اداره كل در نظر گرفته شده است. استان محاسبه شده است 13قلم براي  1اين  (1

 .استان هاي تهران، چهارمحال و بختياري و خوزستان آمار ارايه نداده اند. اداره كل در نظر گرفته شده است 13قلم براي  4اين  (2

 .هران، چهارمحال و بختياري و خوزستان آمار ارايه نداده انداستان هاي ايالم، ت. استان محاسبه شده است 12اين قلم براي  (3

 

  139سال  در هاي كشورفضاي فرهنيي در استان 7وضعي  توزيع  توصيف آماري 

سازمان از ها و باشد؛ آمار مربوط به معاونتمربوطه ميهاي اقالم آماري آمار موجود از شاخص مبتني برزارش اين گ
 .ادارات كل ارايه شده است سوي ها ازمربوط به استانزه مربوطه و آمار سوي حو

 
 هاي عموميكتابخانه -

باب مي  1346تعداد كتابخانه هاي عمومي،  3131طبق آمار ارايه شده از نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در سال 
 .باشد

آمار موجود از استان هاي كشور، طبق . باب كتابخانه به ازاي هر يك ميليون نفر بوده است 43سرانه كشوري اين قلم، 
 .باب، داراي بيشترين و كمترين سرانه كتابخانه عمومي مي باشند 11و  303استان هاي يزد و تهران به ترتيب با 

 
 هاي عموميزيربناي كتابخانه -

مربع به متر  33بر اساس گزارش نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور سرانه زيربناي كتابخانه هاي عمومي در اين سال 
مترمربع به ازاي هر هزار نفر جمعيت در اين شاخص بيشترين سرانه را  60استان يزد با . ازاي هر هزار نفر بوده است

                                                           
 
 .ريزي راهبرديگروه آمار و اطالعات دفتر مطالعات و برنامه: جدول تنظيم و توصيف- 

 قلم آماري / عنوان شاخص نام حوزه رديف
سرانه 

 كشوري
 واحد سرانه

استان داراي بيشترين 
 سرانه

 استان داراي كمترين سرانه

 سرانه  استان  سرانه  استان 

1 
هاي كتابخانهنهاد 

 عمومي

 43 1)عموميتعداد كتابخانه هاي 
ميليون / باب

 نفر
 تهران 303 يزد

11 
 

 33 1)عموميزيربناي كتابخانه هاي  
/ متر مربع
 هزار نفر

 سيستان و بلوچستان 60 يزد
6 
 

3 

هاي ستاد عالي كانون
 فرهنگي و هنري مساجد

 301   )تعداد كتابخانه هاي مساجد
ميليون / باب

 نفر

كهگيلويه 
 و 

 بوير احمد
 سيستان و بلوچستان 551

3 
 

4 
تعداد كانون هاي فرهنيي و 

 323  )هنري مساجد
ميليون / كانون

 نفر

كهگيلويه 
 و 

 بوير احمد
 42 گلستان 630

 1  )تعداد سالن سينما سازمان سينمايي 5
ميليون / سالن

 نفر
 2 يزد

 /آذربايجان غربي
خراسان 

 زنجان/شمالي
3 

6 

 امور هنري معاونت
 1  )تعداد نيارخانه ها

/ نگارخانه
 ميليون نفر

كهگيلويه 
 و 

 بوير احمد
30 

سيستان و / كرمانشاه
 بلوچستان

3 

 5 3)تعداد سالن نمايش 7
ميليون / سالن

 نفر
 33 بوشهر

 سيستان 
 و بلوچستان

3 
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مترمربع به ازاي هر هزار نفر  6نسبت به ساير استانها دارا بوده و كمترين سرانه مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 
 .مي باشد

 
 مساجدهاي تعداد كتابخانه -

طبق گزارش هاي دريافتي از ستاد عالي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد، تعداد كتابخانه هاي مساجد در سال 
اين آمار . )باب به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت مي باشد 301سرانه اين شاخص . باب بوده است 3343، 3131

در مورد اين شاخص استان كهگيلويه و بوير (. باشد شامل استان هاي تهران، چهارمحال و بختياري و خوزستان نمي
را به ازاي هر يك ميليون نفر دارا مي ( 3)و استان سيستان و بلوچستان كمترين سرانه ( 551)احمد بيشترين سرانه 

 .باشند
 

 هاي فرهنيي و هنري مساجدتعداد كانون -

 323سرانه كشوري اين شاخص، . بوده استكانون  34551، 3131تعداد كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد در سال 
آمار استان هاي تهران، چهارمحال و بختياري و . )كانون به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت محاسبه گرديده است

كانون  42كانون و استان گلستان با  630استان هاي كهگيلويه و بوير احمد با (. خوزستان در نظر گرفته نشده است
 .نفر، به ترتيب بيشترين و كمترين سرانه را دارا هستند براي هر يك ميليون

 
 تعداد سالن هاي سينما -

. سالن به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت مي باشد 1، داراي سرانه 3131تعداد سالن هاي سينما در كشور در سال 
استان يزد بيشترين سرانه با  آمار(. آمار استان هاي تهران، چهارمحال و بختياري و خوزستان در نظر گرفته نشده است)
سالن به ازاي هر يك ميليون نفر را  3سالن و استان هاي آذربايجان غربي، خراسان شمالي و زنجان كمترين سرانه با  2

 . نشان مي دهد

 
 ها تعداد نيارخانه -

براي هر يك نگارخانه  1اين شاخص داراي سرانه . نگارخانه در كشور وجود داشته است 154تعداد  3131در سال 
استان (. آمار استان هاي تهران، چهارمحال و بختياري و خوزستان در نظر گرفته نشده است. )ميليون نفر بوده است

( 3)و استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان پايين ترين سرانه ( نگارخانه 30)كهگيلويه و بويراحمد باالترين سرانه
 . يان استان ها به خود اختصاص داده اندبه ازاي هر يك ميليون نفر را در م

 
 هاي نمايشتعداد سالن -

آمار استان هاي ايالم، تهران، چهارمحال و بختياري و (سالن بوده است 133، 3131تعداد سالن هاي نمايش در سال 
ون نفر سالن به ازاي هر يك ميلي 5سرانه سالن هاي نمايش در اين سال (. خوزستان در اين رقم محاسبه نشده است

سالن  3سالن و سيستان و بلوچستان كمترين سرانه را با  33ها، بوشهر باالترين سرانه را با در ميان استان. بوده است
 . انددارا بوده
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 و اهمي  موضوعضرورت 

. ه اهداف نظام جمهوري اسالمي استبرقراري عدالت فرهنگي و دسترسي برابر به فضاهاي فرهنگي و هنري از جمل

 .مندي در حوزه فرهنگ و هنر استهاي فرهنگي و استانداردهاي بهرهنياز ضروري تحقق اين هدف تعيين شاخصپيش

هيا و اسيتانداردهايي   آوردها در سطح جامعه بايد مبتني بير شياخص  ، منابع  و دستفضاهايقيناً توزيع متعادل و متناسب 

نمايش و تحليل  نخست: هاي توسعه دو قابليت مورد نظر استشاخص سنجش در. از همان جامعه صورت گيرد برآمده

نقيش شياخص فقيط    به تعبيير ديگير،    . است هاها براي كاهش اين نابرابريها و ديگري امكان استفاده از آننابرابري

و سيلة راهنما و كاربردي براي اعمال تغييير  االمكان يك ونمايش و توضيح وضعيت يا گرايش موجود نيست بلكه حتي

 .بهبود شرايط است

نبيود قليم و    -3 :هاي فرهنگي در حال حاضر با دو مشيكل مواجيه هسيتيم   بايد خاطر نشان كرد كه در بخش شاخص

شاخص جامع، دقيق و فراگير، به اين معني كه برخي از آمارهاي بخش فرهنگ به صورت ناقص وجيود دارد و امكيان   

ايين  . در بخش ديگري از حوزه فرهنگ و هنر اساساً آمار و شياخص وجيود نيدارد    -1. مندي از آمارها وجود نداردبهره

 .ريزي فرهنگي استهاي مورد اطمينان براي برنامهوضعيت نشاندهندة نبود شاخص

-برنامه ايفاي نقش كليدي در هاي فرهنگي عالوه برو آمار هاشاخصامروزه افزون بر مطالب فوق بايد اشاره كرد كه 

عنوان مثال در به . باشدمينيز ... و  اقتصادي، اجتماعي هايبخش ريزياز ضروريات  برنامهو هنر  رهنگفريزي بخش 

و يا  اي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازيتدوين طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهري، روستايي و ناحيه

متاسفانه بدليل عدم ولي ، شوداز تمامي دستگاهها اخذ مي «استاندارد فضاها و امكانات» ،شودانجام ميشهرداريها 

نمونه ديگر لحاظ  .شودها لحاظ نميدر اين طرحامكانات فرهنگي و هنري  ،وزارتخانهاين تدوين استانداردها از سوي 

 .استاز سوي وزارت كشور « جامع تقسيمات كشوري برنامه»هاي فرهنگي در كردن شاخص

سازي استانداردزمينه در كه بايد اذعان كنيم   سازي حوزه فرهنگ و هنرشاخصبخش ها در عالوه بر كاستي

ريزي بنابراين نبود اين دو مؤلفه تأثير بسزايي در عدم برنامه .اين حوزه هيچ اقدامي انجام نشده است يهاشاخص

 . داشته است فضاهاي فرهنگي توزيع عادالنه مناسب براي نيل به هدف 

به عهده  مندي و توزيع متعادل و متناسب فضاهاي فرهنگيها و استانداردهاي سطح بهرهشاخصتعريف و تدوين 

از اينرو بر عهده مسئولين نهادهاي فرهنگي كشور از جمله . استكشور ن و متوليان حوزه فرهنگ و هنر هر سياستگذارا

-،كه در اين راستا با پژوهشاستهنر  ت فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان يكي از متوليان اصلي حوزه فرهنگ واروز

ي حوزه هاي موجود و بالقوههاي مستمر اقدام به شناخت و بررسي وضعيت فرهنگي كشور، توانمنديها و پتانسيل

و همچنين سنجش  نيازها و خالءهاي فرهنگي در سطح ... ،هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، جمعيتيفرهنگ، ويژگي

 .كننداي ملي و منطقه
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گيري تحقق و اجراي مواد قانوني بخش ت متبوع و مسئوليت پيارريزي وزتوجه به رسالت اين دفتر در حوزه برنامه با

هاي توسعه، الزم است ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در سالهاي گذشته از سوي وزارت متبوع در فرهنگ در برنامه

 .رائه دهدراهكار پيشنهادي بمنظور اجرايي شدن طرح ااين خصوص 

 مروري بر پيشينه موضوع

مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي و هنري ها و استانداردهاي مربوط به بهرهبا توجه به نقش مهم شاخص
ها و استانداردها در قالب مواد قانوني ذيل به وزارت ريزان حوزه فرهنگ و هنر كشور، تهيه اين شاخصبراي برنامه

 .شودمي ابالغ ميفرهنگ و ارشاد اسال
 
 :قانون برنامه سوم توسعه 355ماده  3-بند الف- 3

 

جامعه از كاالها و  مختلف ركردن امكان استفاده عادالنه اقشابه منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم  -الف     

 :شود كاهش نابرابريها اجازه داده مي هنري و به منظور ايجاد تعادل و  ، ورزشي وخدمات فرهنگي

مندي  استانداردهاي مربوط به بهره ها ووزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخص-3

و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به  ، فرهنگي، هنريفضاهاي ورزشي نقاط مختلف كشور از

، جمعيتي و جغرافيائي هر يك از اجتماعي، فرهنگيبا ويژگيهاي   ورزشي را متناسب خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و

براي ايجاد تعادل به هيأت  مناسب حلهاي مناطق، حداكثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راه اين

 .وزيران ارائه دهند

هاي اعتبارات بخش هسازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنام -ب      

برداري  و با عنايت به وضعيت بهره اين ماده (الف) ندمذكور در برا با توجه به موارد  ورزش  فرهنگ و هنر، تربيت بدني و

 اي توزيع كند كه نابرابريهاي موجود در زمينه كشور به گونه در مناطق مختلف ورزشي، فرهنگي و هنري فضاهاي از

به توليدات فرهنگي  آنها  كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دستيابي ساكنينبرخورداري مناطق مختلف 

 .تقليل يافته و به تعادل برسد

  

مندي از فضاها، امكانات و هاي بهرهطراحي و تدوين شاخص»طرحي مطالعاتي با عنوان  تكليفتحقق اين  راستايدر  

وقت « ريزي و تحول اداريبرنامه و طرح»توسط معاونت « امكانات ظرفيتهاي فرهنگي با رويكرد توزيع بهينه منابع و

 103سرفصل در  11مشتمل بر 3121و گزارش آن در آبان  گيردوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در دستور كار قرار مي

 .شودصفحه منتشر مي

  
هاي فرهنگي و هنري با تدر اين طرح پس از بررسي و شناسايي مفاهيم نظري فرهنگ به شناسايي و معرفي فعالي

قانون برنامه سوم توسعه و با توجه به هدف ماده قانوني مذكور، كه تعيين  355رويكرد حكم قانوني بند الف ماده 
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است، در قالب « مندي از محصوالت، كاالها و خدمات و فضاهاي فرهنگي و هنريها و استانداردهاي بهرهشاخص»

گردشگري و -6راديو و تلويزيون، -5مطبوعات، -4هنر، -1سينما، -1و كتابخواني، كتاب  -3: عناوين زير پرداخته است

 .فناوري اطالعات و ارتباطات-2فعاليتهاي ديني، -3ميراث فرهنگي، 

 :به موضوعات ذيل پرداخته است سازي در حوزه فرهنگ و هنر در ادامه ضمن تبيين مباني نظري شاخصاين طرح 

 هنر سازي در حوزه فرهنگ وشاخص-

 هاي فرهنگي و هنريتبيين ويژگيها و خصوصيات شاخص-

 مفهوم استاندارد و تبيين مباني نظري استاندارد سازي-

 هاي فرهنگي و هنرياهداف مترتب بر استانداردسازي شاخص-

 هاي فرهنگي و هنريتبيين و معرفي مدل مفهومي ساخت شاخص-

 شاخصهاي فرهنگي و هنريمعرفي  -

 ... و

قانون برنامه  355هاي فرهنگي و هنري موضوع بند الف ماده سازي شاخصطرح اهداف مترتب بر استاندارددر اين 

                                                                                                                 :اندشمردهسوم را به شرح زير بر

 .مندي از محصوالت و خدمات فرهنگي و هنري با رويكرد دستيابي به وضع مطلوبماعي در بهرهاستقرار عدالت اجت-3

-فراهم آوردن امكان استفاده عادالنه از محصوالت و خدمات فرهنگي و هنري در قالب تعيين سرانه يا ميزان بهره-1

 .مندي هر فرد از امكانات در مقياس استاندارهاي سرانه

 .منديهاي فرهنگي و هنري و استانداردهاي بهرهت بوم در طراحي شاخصلحاظ متغيرهاي زيس-1

اي كه اصل مزيت نسبي مندي به گونهدخالت دادن متغيرهاي فرهنگي و جمعيتي در تعيين استانداردهاي بهره-4

 .همواره مدنظر باشد

 هنري شناسي وضع موجود نظام تخصيص منابع و تأمين اعتبارات فعاليتهاي فرهنگي وآسيب-5

 منديبازآرايي نظام توزيع منابع و امكانات بر مبناي استانداردهاي بهره-6

 ها و استانداردهاي عملكردتسهيل فرآيند توسعه فرهنگي از طريق مديريت فرهنگي در چارچوب شاخص-3

 تحقق رسالتها، مأموريت و اهداف كالن دستگاه فرهنگ و هنر-2
 
 :منديهاي بهرهتصويب شاخص -1

 

را ريزي تهيه شده توسط دفتر طرح و برنامه منديشاخص بهره 35وزرات متبوع  ريزيشوراي برنامه 3123شهريور ماه  
كشور استاندارد سازي گردد، كه  ياعتبارريزي و هاي مؤثر در نظام برنامهتعدادي از شاخص كندتصويب و مقرر مي

 .گيرداقدامي در اين خصوص صورت نمي 3124تا سال  ،هاگيريعليرغم برخي پي
با حذف -بدليل اهميت موضوع، اين تكليف و شوداين تكليف در طول برنامه سوم محقق نميعليرغم انجام طرح فوق 

 .شودآورده مي( 304بند د ماده )مجدداً در برنامه چهارم توسعه -«خدمات»شاخص 
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 : توسعه قانون برنامه چهارم 304بند د ماده -1
 
مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي وگردشگري و توزيع تصويب و ابالغ استانداردهاي بهره»

ها هاي ذيربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصو تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه

 .«رسدال اول برنامه چهارم به تصويب هيئت وزيران ميهايي كه در سو استانداردها بر اساس شاخص

دهد، كه اگرچه گزارش نهايي طرح مطالعاتي پيش گفته، در يك جلد در فروردين سال نتايج انجام اين بند نشان مي

است و  رسد، با اينحال از نتايج اين طرح در تحقق مفاد اين بند استفاده نشدهبه انجام مي( سال اول برنامه چهارم)3124

هيچ اقدام شود و نامه چهارم نيز بدون هيچ گونه اثر بخشي وانهاده ميردر نهايت همچون برنامه سوم اين ظرفيت در ب

ها و استانداردهاي الزم براي تا زماني كه اين امر محقق نشود و شاخص. مؤثري در اين خصوص انجام نشده است

فرهنگي و هنري تدوين نشود، توزيع اعتبارات بر مبناي سليقه و  مختلف كشور از فضاها و امكاناتمندي نقاط بهره

 . ها انجام خواهد شدزنيچانه

 
 (:قانون برنامه سوم توسعه "الف"بند  361تنفيذ ماده )قانون برنامه چهارم توسعه 305ماده  -4
 

فرهنگي تدوين شد، اين هاي شاخصنيز  (3پيوست )طرح ملي  1اجراي  در قالب  در راستاي تحقق اين تكليف و
مورخ  510شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه . سازي نشده استاستاندارد كند وها وضع موجود را توصيف ميشاخص

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، به پيشنهاد وزارت  361ماده « الف»، در اجراي بند 15/3/3121
تغييرات فكري،  -3: حوزه 1هاي متناسب با آن را در هاي اساسي نظام جمهوري اسالمي و شاخصارزش فرهنگ و ارشاد اسالمي،

نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي دولتي و غيردولتي تصويب  -1مصرف كاالها و خدمات فرهنگي و -1بينشي و رفتاري، 
 .كندمي

سازي مندي از فضاها و امكانات فرهنگي و استانداردبهره هايتوان براي تعيين شاخصمينيز ها اين شاخصاز  
  .بهره بردها شاخص

  

  «جامع تقسيمات كشوري اليحه»هاي فرهنگي درشاخص -5

فرهنگي كه از ( امكاناتمندي از فضاها و بهره)ها و استانداردهايتعيين شاخصتدوين و همانگونه كه پيشتر اشاره شد 

اقتصادي و اجتماعي هاي ريزيباشد در برنامهو هنر مي فرهنگريزي و سياستگذاري حوزه ضروري برنامه نيازهايپيش

-وري شاخصكش در گذشته معيار تقسيمات. استها ريزان اين حوزههاي برنامهدغدغه كننده دارند و از نيز نقش تعيين

بنا بر -«برنامه جامع تقسيمات كشوري»ولي در چند سال اخير وزارت كشور در تدوين  هاي جمعيتي و طبيعي بود؛

هاي شاخص، هاي طبيعي و اقتصاديعالوه بر شاخص -(1پيوست )دوم و سوم توسعه يهاتكليف مندرج در برنامه

هاي اند و در همين راستا طي مكاتباتي ضمن ارائه جدولي از شاخصو معيار قرار داده را نيز مالكفرهنيي 
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نظر  ،و هنر عنوان يكي از متوليان حوزه فرهنگاز اين وزارتخانه به ( بندي شهرها در تقسيمات كشوريدرجه)فرهنگي

  . اندخواهي كرده

 
صورت نگرفته و ها استانداردسازي شاخصهاي فوق، تاكنون اقدامي اثربخش در خصوص عليرغم مصوبات و فعاليت

برد و و استاندارد رنج مي فرهنگي و اعتبارات از فقر شاخصحوزه فرهنگ و هنر كشور براي تخصيص و توزيع فضاهاي 

 .باشيمكماكان شاهد تفاوت بين استانهاي مختلف كشور از نظر برخورداري از فضاهاي فرهنگي مي

 

 گيري و پيشنهادنتيجه

« فضاهاي فرهنگينابرابري در توزيع »لين و مهمترين گام براي گشودن گره از مشكل اوّ ،با توجه به نكات بيان شده

ها و استانداردهاي ايجاد، تخصيص و توزيع متناسب و متعادل فضاهاي ي براي تعريف و تعيين شاخصتالش جدّ

 .فرهنگي است

قانون برنامه چهارم توسعه نيز بود مستلزم « 304د ماده »كه پيشتر اشاره شد تحقق اين امر كه موضوع بندهمانگونه 

ريزان و به برنامه ،گام به طور جديبرداشتن اين . و ارشاد اسالمي استت فرهنگ هايي از سوي وزارانجام پژوهش

 و هنريفرهنگي  يفضاها و اعتباراتتر توزيع بهتر و متناسباختصاص و سياستگذاران حوزه فرهنگ و هنر در راستاي 

  .كندكمك ميدر مناطق مختلف كشور 

 و متناسيب  اجراي طيرح عيدالت فرهنگيي و توزييع متيوازن     »خصوص در وزير محترم از اينرو در راستاي تحقق وعده 

قانون برنامه سوم توسعه و « 355ماده  3-بند الف»: كه از اهداف مواد قانوني« فرهنگي در نقاط مختلف كشورفضاهاي 

ي در خصوص ها و مطالعات مختلفه به اينكه طرحو با توجّ قانون برنامه چهارم توسعه نيز بوده است« 304بند د ماده  »

با نظيارت دفتير مطالعيات و    شود پيشنهاد مي انجام شده، هاي برخورداري از امكانات و فضاهاي فرهنگيشاخص تهيه

هاي موجود، پيس از انتخياب و   و شاخص هاي انجام شده در اين خصوصو با استفاده از پژوهشريزي راهبردي برنامه

اسيتانداردهاي  هيا و  شياخص »هاي پژوهشي در قالب طرح يا طرح ،برخورداري از فضاهاي فرهنگيهاي تعيين شاخص

 .گرددتهيه و تدوين   «هنري و برخورداري از فضاهاي فرهنگي

 

 

  

 


