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ماعي، د اجتو کیفیت زندگي برای مردم جامعه، دارای ابعا نوان فرايند بهبود شرايطعه به عتوس

 ،باشد هاوزهتر از ساير حاقتصادی، سیاسي و فرهنگي است. در اين میان نقش فرهنگ شايد برجسته

ماعي ی و اجتتصادسیاسي، اق تواند توسعۀتوان گفت توسعۀ فرهنگي يک جامعه ميی که ميابه گونه
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 بیان مسئلهمقدمه و 

گذاری ای را به مثابۀ نوعي سرمايههای توسعهيونسکو قرار دادن مؤلفۀ فرهنگ در سیاست

داند؛ اين سازی ميشرطي برای توفیق فرايندهای جهانيی برای آيندۀ جهان و پیشضرور

 و آن را همچون دانداقتصادی مي صرفاًمتفاوت از رشد  المللي توسعه را مفهوميسازمان بین

 .کندميتعريف تر بخشفکری، احساسي، اخالقي و روحي رضايت دستیابي به يک وضعیت

 و اکيهای ادربا ايجاد تغییراتي در حوزه ،ت که در طي آنفرايندی اس توسعۀ فرهنگي

ه ک د شودايجاهای خاصي ها و رفتارها و کنشها، قابلیتارزشي و گرايش انسان و شناختي

 هاینگفرهکنارگذاشتن خرده توسعۀ فرهنگي. به عبارتي حاصل فرآيند استمناسب توسعه 

تواند از يفرهنگي فرآيندی است که نم ۀعتوس(. 23: 1379ای است )ازکیا، نامناسب توسعه

هنگي فر ۀعسآيند توفر در واقعبلکه بايد از درون هـر جامعه تولید شود.  ،خارج کسب شود

کل يج ش، خانوادگي و غیره است که به تدرکارهای تاريخي، سیاسي، اجتماعيمحصول سازو

ره بامفهوم دگرگوني يکهايي که رود. شايد پديدهيابد يا از بین ميتغییر مي، گیردمي

ده ر پديفرهنگي است. به عبارت ديگ توسعۀ( درباره آن صادق نباشد، فرهنگ و ي)انقالب

توان شود و در کوتاه مدت نميتثبیت ميفرهنگ و هويت فرهنگي در طول زمان در جوامع 

. ن نیستگويند. اما در فرهنگ چنیمي بازده سخنها همواره از کار زوددولت. آن را تغییر داد

)افروغ،  ادو بلند مدت انجام د ایار پايهمعني است و بايد کدر فرهنگ کار زود بازده بي

1385 :90.) 
 االها،افراد، ک تجمع امکان طرف، يک از هاشهرکالن در بخصوص شهرنشیني توسعۀ

 ها،مکان و تضعیف گسستگي موجب حالدر عین و سازدمي را فراهم هافرصت و خدمات

 انديشه وهایالگ رفتاری، هایشیوه عادات، بر شاياني تأثیر و شده موجود هایشبکه و هاسنت

 ايشافز دلیل به شهرها بسیاری از (.196: 1386ز،ن)گید است گذاشته جای بر احساس و

 را خدمات وها زيرساخت ،مسکن، اشتغالتأمین  برای الزم ظرفیت و جمعیت، توان سريع

 و رسميغیرهای گاهسکونت گیریشکل، غیررسمي بخش گسترش ظهور و روازاين ندارند.

های نابرابری ، وبهداشت سطح پايین کیفیت و خدمات کمبود، ایحاشیههای شهرک

 در غیررسمي بخش گسترش بارزيان و منفي پیامدهای ترينمهم ازاقتصادی،  و اجتماعي

های گسترش و زيان هادر مقابل اين نوع نگرش که بر ضعف شوند.مي محسوب شهرها

، هاشهرکالن در موجود تحوالت که داردشهرنشیني تأکید دارد، نگرش ديگری وجود 

 رشد ش،اين نگر نمايد.مي فرض الزامي و طبیعي امری را ،تهران شهرکالن جملهمن

، رشد متعادلي توسعهلحادر کشورهای بیشتر شهرهایکالن با مقايسه دررا،  تهران شهرکالن

 در عمدتاً بايد را تهران موجود مشکالت و مسائل ريشه و بر اين نکته تأکید دارد که داندمي

، امیری کالن )صالحي ساختاری عوامل صرفاًنه  نمود، جستجو «شهری فرهنگ ضعف»

1389 :96.) 
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رود. مي ه شمارترين شهر آن بيتخت ايران و بزرگترين و پرجمعیتتهران، پا شهرکالن

 رشد چشمگیری داشته است، اما اخیر از لحاظ جمعیت و مساحت تهران در چند دهۀ

ها شهرکالناغلب  اند. تهران همانندآن متناسب با رشد جمعیت رشد نکردههای ساختزير

رهنگي توسعه از معضالت زيست محیطي، اجتماعي، اقتصادی و فحالدر کشورهای در

هران از تست. عالوه بر آن ااين شهر  ناپايدار در دهندۀ توسعۀکه نشان برد،مي فراواني رنج

نهاد  28ش از برد. به غیر از شهرداری تهران، بیمي مشکل نبود مديريت واحد شهری نیز رنج

شهر  نگيراهبردی فره )برنامۀ و سازمان مختلف متولي امور فرهنگي در شهر تهران هستند

 (. 66: 1387تهران، 

ران برای ر هستند که شهر تهباو بر اين توسعۀ فرهنگي نظرانصاحببسیاری از 

ي اقتصادی، اجتماعي و فرهنگهای گذار برای فعالیتتأثیرشدن به مرکزی جذاب و تبديل

عي جتمااضای فنیاز به تحولي ساختاری دارد. بر اين منظور بايد ديد که تا چه حد فرهنگ و 

يرا زاست؛  شده ، دچار تحولاشاين شهر، متناسب با رشد و توسعۀ پرشتاب ساختار کالبدی

حقق نشود م -يعني تناسب میان رشد فرهنگي و کالبدی– تا زماني که اين شرط

 (.32: 1391شهر تهران نمايان نخواهد شد )معیدفر،کالنو فرهنگي گردشگری های جذابیت

 توجهيقابل رشد با گذشته هایدهه طول در ايران در شهرنشیني در حقیقت، هرچند

 اين مشکالت از بخشي است. نبوده دور به نیز منفي پیامدهای و کالتاز مش اما ،همراه بوده

 و نگفره توسعه، است. همراه نمودن شهری زندگي عد فرهنگيبُ به کافي توجه عدم حاصل

 اين رشدبنابر (.1390،51قابل تأمل است )راد، حالدر عین و پیچیده موضوعات از شهر

ۀ فرهنگي ريشه در ضعف توسع عمدتاً که استتهران دارای مسائل و مشکالتي  شهرکالن

 هنگيتوسعۀ فر در کیفيی هاشاخص دارد. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر دستیابي به

 ست.هاشاخصين تهران، و همچنین بازشناسي موانع و راهکارهای مرتبط با ا شهرکالن برای

. 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 
 اقتصادی پیشرفت عبارتي، بهشد. مي لقيت اقتصادی عمدتاًای همقول توسعه 1970دهۀ  تا

 مدد به توانمي که بود اين غالب تصور و شدمي قلمداد جامعه هر توسعۀ مالک يگانه

 .دست يافت توسعه به ... و ثروت انباشت تکنولوژی، رشد اقتصادی، توسعۀ مختلف الگوهای

کشورهای م در ه اين نوع نگرش،مشکالت و ابعاد مخرب ، با گذشت زمان دريجت به اما

طبیعت،  آشکارتر شد. ويراني توسعه و جهان سومحالو هم در کشورهای در يافتهتوسعه

به  اجتماعي، شیوع فساد و ....های زيست محیطي، تداوم فقر و نابرابریهای افزايش آلودگي

، نیز توسعهدر کشورهای درحال. اقتصادی بازشناسي صرفاًۀ کارکردهای پنهان توسع عنوان

 نابساماني و پريشاني فرهنگي و سردرگمي جز، های هنگفتبودجهو صرف ها بعد از تالش

، متفاوت است شکست توسعه در کشورهای مختلف عللالبته  .ای حاصل نشدنتیجه سیاسي

وجه  اما ؛عدم وجود نیروی انساني و...، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمايه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87


 

 

 

 

 

 1 شماره ،9 دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 104

زا، به برون توسعۀنیافته روی آوردن به توسعه يا توسعهشکست اکثر جوامع درحالمشترک 

توسعه را مطابق  ، اين جوامعبه عبارت ديگر(. 175: 1381 ،)زاهدی زاستجای توسعۀ درون

بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود،  تعريف نکردند،خود های فرهنگ، تاريخ و سنت

به دلیل  يافته،در کشورهای توسعهای توسعهی هاشاخصالگو قرار دادند. تقلید از الگو و 

های و ناهماهنگي با ارزش ،داریسرمايهي نظام طبقات عمدتاً ماهیت ،خاستگاه بیروني

شهر تهران نیز از اين جامعۀ ايران و کالن .بحران هويت فرهنگي شدموجب فرهنگ خودی، 

های اخیر ملي در برنامهاينکه توجه به با  بر اين اساس، و برکنار نبوده است؛ روند معیوب

رسد که انجام پژوهشي برای توجه به فرهنگ بومي مورد تأکید قرار گرفته است، به نظر مي

 زا ضرورت دارد.فرهنگي و درون توسعۀهای مؤلفهتبیین 

 

 پژوهشاهداف 
تهران از  شهرکالن توسعۀ فرهنگيبر مؤثر  شناسايي عوامل کیفيهدف کلي اين پژوهش 

 ند:تر به ترتیب زير قابل تشريح هستاست، ذيل اين هدف، اهداف جزئي نظرانمنظر صاحب

 تهران. شهرکالن توسعۀ فرهنگيبررسي و شناسايي وضعیت موجود مديريت  -

  تهران. شهرکالندر  توسعۀ فرهنگيتحقق آن در  تأثیرها و شناسايي موانع و چالش -

 شده.احصاء های بر اساس ابعاد و مؤلفه توسعۀ فرهنگيمديريت الگوی ارائۀ  -

 

 پژوهشهای پرسش

 چیست؟ نظرانصاحباز منظر تهران  شهرکالندر  توسعۀ فرهنگيمديريت ی هاشاخص -

 گذار هستند؟تأثیرتهران  شهرکالن توسعۀ فرهنگيدر  هامؤلفه کدام -

ران چه در شهر ته فرهنگيتوسعۀ های اخصشی و عملیاتي شدن پذيرکاربستراهکار  -

 باشد؟مي
 

 روش پژوهش
برای  دلفي تکنیک به اقتضای موضوع و با توجه به امکانات پژوهش، از اين پژوهش در 

هدف  از نظر و است توصیفي و کیفيا استفاده شد. روش پژوهش از نوع هگردآوری داده

مینه مديريت زمتخصصان در نفر  با ده های پژوهشبرای گردآوری داده. کاربردی است

شهر نکالمديريت فرهنگي  دارای سابقۀ همکاری در حوزۀ، که شهری و اساتید دانشگاهي

شده  آوریعات جمعو عمیق انجام شد و اطال يافتهساختارهای نیمهمصاحبه تهران هستند،

 تحلیل شد. به روش تحلیل مضمون و محتوا

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 پژوهشنظری  مبانی
در روابط میان  ويژهای بهتغییرات و تحوالت وسیع و گسترده ،دوم جنگ جهانيبعد از 

از آن متفکران و روشنفکران  آمد، و پسبه وجود  کشورهای استعمارگر و استعمار شده

متوجه شدند که  طوالني سعي و خطا، يک فرايند طي ،و جهان سوم توسعهکشورهای درحال

يافتگي به توسعه تواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنها باشد ونمي غربي سعۀتوالگوی 

خط مشي، به جای  در اينزا را مورد توجه قرار دادند. درون ۀسعتومفهوم  بنابراين ؛بینجامد

عنوان  خودی، بومي و ملي بههای ، بر فرهنگ و ارزشيافتهکشورهای توسعهالگو گرفتن از 

در  تدريجبه. از آن زمان به بعد، فرهنگ شودمي کیدأحرکت روبه جلو ته آغازين هرگونه نقط

قرار  توسعهکشورهای در حال در ويژهبهريزان جهان انون توجه قرار متفکران و برنامهک

به عنوان مرکز اصلي  ،وارد میدان شد وتر جدی صورتبه يونسکو اين فرايند، ۀگرفت. در ادام

و اقداماتي ها قدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین کوششا ،طراحي و کارشناسي فرهنگ

پديد آمد و از  توسعۀ فرهنگي برای اولین بار مفهوم ،انجام داد 1970ۀ که يونسکو در ده

 .(25: 1387 )چنگیز، رسمي وارد ادبیات توسعه شد صورتبه 1980ۀ اوايل ده

يکرد رو -1بازشناخت: ری شه توسعۀ دو رويکرد را دربارۀ توان دو دوره ومي در کل

تجهیز  و توسعۀ اقتصادی و ست،کنترل از باالبه معنای  عمدتاًافزاری: اين رويکرد سخت

: اين افزاریرويکرد نرم -2 ؛دهدميشهری را مورد توجه قرار -های اجتماعيزيرساخت

ي و به روابط و کنش متقابل انسان معطوف به عمدتاًرويکرد متعلق به دورۀ متأخرتر است و 

ترين راه در عنوان اصليهب ،اجتماعي و به بسط و تقويت سرمايه استرويکردی مشارکتي 

 اين دو رويکردتلفیق  در مجموع،پايدار نظر دارد.  زا و توسعۀمديريت شهری و توسعۀ درون

الزم است  شهری و مديريت بهینه شهری باشد؛ يعني تواند راهگشای مسائل و مشکالتمي

توجه  فرهنگي و اقتصادی شهر و مديريت از باال-اجتماعيزيرساختهای  ه توسعۀکه از سويي ب

ويج حس تعلق محلي، )اعتمادسازی، تر شهری سرمايه فرهنگي به توسعۀديگر  کرد و از سويي

  و...( پرداخت.مشارکت مردمي 

 

 و توسعه هنگفر

ت، باورها، هنرها، ای شامل شناخپیچیده شناسان از فرهنگ به عنوان مجموعۀتعريف مردم

اخالق، حقوق، آداب و رسوم و ديگر قابلیتها يا عاداتي که انسان به عنوان عضو جامعه کسب 

منسجم متشکل از اجزايي غیرمادی  نسبتاًنظامي  در تعريفي ديگر،(. 1378)پهلوان،  کندمي

عات رايج و شامل ارزشها، هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات، آداب و رسوم، دانش و اطال

های فرهنگي مشترک بین هنرها، و اجزايي مادی شامل کاالهای مصرفي، ابزارها و میراث

ری از نسلي به نسل ديگر منتقل اعضای يک گروه، اجتماع يا جامعه که از طريق يادگی

توسعه، فرايند ارتقا و اعتالی مادی و معنوی جامعه در راستای (. 33: 1375)پناهي،  شودمي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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ها فراهم انسان جانبۀای مناسب را برای تعالي همههمقاصد مطلوب است که زمینه اهداف و

 (. 1389،72سازد )راد، مي

 

 توسعۀ فرهنگی

شناختي،  های ادراکي،ايجاد تغییراتي در حوزه افرايندی است که طي آن ب توسعۀ فرهنگي

ا، هابلیتا و قباوره آورد که حاصلای را در آنها بوجود ميشخصیت ويژه ها،انسانارزشي 

ر به شرح زي توسعۀ فرهنگيهای ويژگي. استمناسب توسعه  های خاصِرفتارها و کنش

 است:

ای به جامعۀ از جامعه توسعۀ فرهنگي يعني. بومي دارد ويژگي توسعۀ فرهنگي .1

وسعۀ تتاريخي خود، های تواند مبتني بر سنتمي جامعهديگر متفاوت است و هر 

 ا داشته باشد. ر خاص خود فرهنگي

ژرف و های ی فرهنگي، پژوهشگذارسیاستو  ريزیبرنامهنیازمند  توسعۀ فرهنگي .2

از  بهرهبيگری و د دروناقدام فرهنگي، فاقها بدون اين پژوهش .تطبیقي است

 غنای الزم خواهد بود.

ر بمبتني  ،نوعي داوری ارزشي و خاصي استی هامبتني بر ارزش توسعۀ فرهنگي .3

 .(37: 1395، )صالحي امیری شده استفرهنگ، به رسمیت شناخته 

موزون کیفي  رشد و توسعۀبر عۀ فرهنگي توان گفت که رويکرد توسمجموع ميدر 

ز سل امروندر جهت رفع نیازهای  یروهان اين بکارگیری وفرهنگي  وعناصر شهری، اجتماعي 

 هتوجه خاصي ب و شهری جوامع،اقتصادی  در کنار توجه به توسعۀ ،و کندميه تأکید و آيند

های اجتماعي، لیتافزايش درآمد، اوقات فراغت، فعا در فرهنگيهای لیتقاب گیری ازبهره

است ي ای اجتماعپديده . از ديدگاهي کارکردگرايانه، توسعۀ فرهنگيفرهنگي و سیاسي دارد

ارتي بخش، حمايتي، نظتربیتي، وحدتکه در ساخت شهری کارکردی انسجامي، آموزشي و 

ساخت شهری وقتي سوق دهد. يافتگي هتوسعت تواند جامعه را به سمو... دارد و مي

ت ر مسائل و مشکالدچا الگوی جمعیتيرشد نامتوازن و بي سبببهکه  را، تهران شهرکالن

از  وسعهمديريت ته اين شهر بيابیم که فراواني است، مورد توجه خويش قرار دهیم، درمي

 دارد. احتیاجويژه در حوزۀ فرهنگ، جوانب گوناگون، به

و  اساس تعاريفبر ها در مرحلۀ مصاحبۀ عمیق، هش حاضر برای گردآوری دادهدر پژو

هايش، چهار محور شده دربارۀ مفهوم توسعۀ فرهنگي و ضرورت و ويژگيهای ارائهويژگي

 رود ازکلي به عنوان چارچوب نظری مقاله تعیین شده است، و مفاهیمي که انتظار مي

ها و ود، تبیین شده است. اين محورحور استخراج شهای به دست آمده در هر متحلیل داده

 در ذيل آورده شده است. 1مفاهیم در قالب جدول 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
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 ها: محورهای مصاحبه و مفاهیم مستخرج از آن1جدول 
 مفاهیم مستخرج محورهای مصاحبه

باتوجه به  توسعۀ فرهنگيی هاشاخصمفهوم و 

و ساختارهای فرهنگي و اجتماعي جامعه ها زمینه

 ني و حوزه عملکرد سازمانيايرا

 آن های و اليه توسعۀ فرهنگيتعريف 

 موجود در شهر تهران  توسعۀ فرهنگيی هاشاخص

 ها و هنجارهاارزش، توسعۀ فرهنگيشکاف  در تهران  توسعۀ فرهنگيهای موانع و چالش

ی هاشاخصی و عملیاتي شدن پذيرکاربستمیزان 

 هاراهکار در شهر تهران و توسعۀ فرهنگي

 در دنیای واقعي  توسعۀ فرهنگيکاربست های مدل

ي فرهنگي با اسناد باالدستی هاشاخصارتباط میان 

 در اين حوزه 

 گذارسیاستاسناد باالدستي و نهادهای 

 

 پژوهش های یافته

 آنهای وتعریف الیه توسعۀ فرهنگی ی هاشاخصمحور اول: مفهوم و 

 تحقق هدف با جامعه است يک زندگي فتپیشر و به معنای توسعه توسعۀ فرهنگي

 شده هماهنگ اجتماعي و اقتصادی توسعۀ کلي واقعیت با که يصورتبه فرهنگي، هایارزش

 و اخالقي روابط ها،ارزش خلق و تحول ايجاد -1: از است عبارت فرهنگيۀ توسع .باشد

 فراهم اجتماع بقال در را الزم هایزمینه آدمي، نیازهای ارضای برای که مناسب هنجارهای

يا شهری ای منطقه -سیاسي مرزبندی يک داخل در فرهنگي تحوالت و تغییر -2 .1کندمي

فرهنگي،  توسعۀ هاینظريه و تعاريف مجموع، بر اساس در. يالمللبین سطح در نهو  ،است

 حوزه نخبگان و نظرانصاحب هایهمچنین ديدگاه و يونسکو فرهنگي توسعۀ هایشاخص

 و راديو. 2 کتابخانه و کتاب. 1: هستند شرح اين به فرهنگي توسعۀ هایفهمؤل فرهنگ،

. 7 گردشگری و فرهنگي میراث. 6 مذهب. 5 گويش و زبان. 4 سريال و فیلم. 3 تلوزيون

 مبادالت. 11 خانواده. 10 مجالت و روزنامه. 9 مجازی هایشبکه و اينترنت. 8 ورزش

 رسمي هایسازمان. 15  سرمايۀ فرهنگي. 14 فرهنگ اقتصاد. 13  محلي بازی. 12 فرهنگي

از نظر مصاحبه تر پژوهش. اما به صورت کلي. 18 آموزش. 17 زيست محیط. 16 نهاد مردم و

 :های خاص خود را داردو هريک از معاني مؤلفه دارای دو معناست توسعۀ فرهنگيشوندگان 

که ماهیت کمّي دارند  ،وسعهرسمي تی هاشاخص: طبق اين معنا، الف: معنای محدود

 تمام برای فرهنگي هایفرصت و توزيع امکانات شان کوچک است، بر مبنای نحوۀو مقیاس

ت میزان تحصیال هستند، همچون:فرهنگي  دقیقاً هاشاخصاين  شوند.ارزيابي مي شهروندان

ما در يک سینهای مردم يک جامعه به دقیقه، تعداد سالن شهروندان يک شهر، میزان مطالعۀ

کتب منتشرشده در موضوعات مختلف شده در يک ماه، تعداد برگزارهای شهر، تعداد کنسرت

نسبت جمعیت به تعداد  ورزشي يک شهر،های و مجتمعها تعداد سالن ،سالدر يک

                                                           
 مصاحبه با روح اله نصرتي، عضو هیئت علمي دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.  1



 

 

 

 

 

 1 شماره ،9 دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 108

مصرفي در سطح زندگي ی هاشاخص میزان مصرف کاالهای فرهنگي و ديگر شهر،های سالن

که در سازمان امور فرهنگي سازمان ملل نیز مورد توجه قرار  ها،مؤلفهاين  روزمره مردم.

  1د.نگیرکشور مورد بررسي قرار ميهای ي و با استفاده از آمارکمّ صورتبه، اندفتهگر

 ريزی بزرگ، کیفي،يک برنامه توسعۀ فرهنگي: طبق اين تعريف، ب: معنای گسترده

نها برداری از آفرهنگي، نوع بهرههای شمحتوايي و بلند مدت است که مطابق آن معنای کن

 ا،به اين معن گیرد.فرهنگي جامعه مورد بازبیني و بررسي قرار ميهای و کیفیت برنامه

 مکاني و نيزما شرايط با آن انطباق منظور به فرهنگ عناصر در تحول و تغییر ايجادضرورت 

 یب، به جایبه اين ترت گیرد.مي زمانه مورد بررسي قرار نیازهای به ييپاسخگو نتیجه در و

تب کوای حبت از کیفیت و محتتوان صمي ،میزان مطالعه در جامعه به دقیقه يمحاسبه کمّ

توان از مي ه،اضافه شده به کتابخانهای بجای تعداد صندلي کرد؛ هاکتابخانه شده درارائه

، وسیقيسینما و مهای و به جای تعداد سالن گفت؛ گیرندگان کتابخانهمراجعین و امانت

ن، و نها در طول زماآ، تغییرات محتوايي تولید شدههای نوع موسیقي و فیلم توانمي

ب، . به اين ترتیه قرار دادرا مورد توجمردم يک جامعه  هنری شان در تغییر ذائقۀنقش

رساني روزريزی برای تغییر و بهامل سبک زندگي شهروندان، برنامهفرهنگ ش ۀمعنای گسترد

فرهنگ  مانند نوع و میزان استفاده از فضای مجازی، نوع  ورزش، ،قه فرهنگي مردمذائ

 حساسياختن و کنترل ساختار اريزی برای سدر حوزه عمومي و خصوصي و برنامه رفتاری

ک نزدي با اين تعريف به مفهوم چرخش فرهنگيو تغییر ذائقه فرهنگي افراد است.  مردم

ايم در توانسته و، موفق بوده توسعۀ فرهنگي ريزیبرنامهدر به اين معنا که چقدر  شويم؛مي

 ايجاد کنیم.  زندگي روزمره و محتوای آن تغییر

های يونسکو در زمینۀ توسعۀ فرهنگي برای باره شاخصالزم به ذکر است که در اين

ريزان ها و دانش خاصي را به برنامهارزيابي وضعیت موجود جامعه مفید است، اما داده

فرايند  ه فرهنگ يک جريان آزاد، و يکچرا ک کنند.عرضه نميان گذارسیاستنگي و فره

واقعیت موجود  آماری، قرابتي با صرفاًاز منظر سیال و فعال است و توضیح روند پیشرفت آن 

 2 .ندارد

 

 در تهران توسعۀ فرهنگیهای محور دوم: موانع و چالش

 ست.گردآوری شده ا 2جدول  در تخصصان،، از نگاه متوسعۀ فرهنگيهای موانع و چالش
 

                                                           
 .زاده، عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزميحسین شیخمصاحبه با  1
 شناسي و محقق و نويسنده در زمینه مطالعات و توسعۀ شهری.مرتضي قلیچ، دکتری جامعه مصاحبه با 2
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 موانع: 2 جدول
 موانع شهری موانع مدیرتی ردیف

1 
نبود سیستم مديريتي يکسان در مديريت 

 .1در شهر تهران توسعۀ فرهنگيی هاشاخص
  ها.شناسانه در تهیه و تنظیم برنامهنگاه آسیب نبود

2 
ی هاشاخصنبود توافق درخصوص انتخاب نوع 

 .نگيتوسعۀ فره

و نمودی از فرهنگ تواند ويترين شهر تهران مي

در حالي که هويت فرهنگي شهر  ملت ايران باشد،

 ت.نمود يافته اسبلند اداری های تهران در ساختمان

 دوام.کوتاه مدت و کمهای مديريت 3

 تهران، نمودها و امکانات فرهنگيناشناخته بودن 

های خانواده برای مثال علت عمدۀ عدم مراجعۀ

و به اماکن فرهنگي تهراني در روزهای تعطیل 

دمات ارائۀ خزمان  از مکان و اطالعيبييخي تار

 است. فرهنگي

4 

 رويکرد يکپارچه به موضوع فرهنگ در نبود

شهر تهران؛ رويکردهای متفاوت مديريت فرهنگي 

نبود يک خط سیر مشخص فرهنگي را موجب 

 شده است.

برای  هر تهران،کمبود فعالیت بخش خصوصي در ش

در تهران  سینمايي ساخته شدههای پرديس مثال

صوصي بخش خ های حضورنمونهترين يکي از موفق

 است.برای ترويج مصرف فرهنگي 

5 

جب موکه فرهنگ  گذارانتعدد متصديان و قانون

شده است. نهادهای متعددی قوانین  فقدان کارايي

کمیسیون  الي انقالب فرهنگي،شورای ع چون

. امکان هنگي مجلس شورای اسالمي و..فر

 گذاری در حوزه فرهنگ را دارند.قانون

فرهنگ انباشت ناديده انگاشتن انباشت فرهنگ. 

بد کال در ملي قابل ارجاع و استناد نیستند. چرا که

 .شهر نمود نیافته است

6 

مديريتي و اجرايي بین  کاریموازیافزايش 

 ،شهرداری . مثالگذارسیاستو نهادهای اجرايي 

وزارت  وکتابخانه ملي  کشور،های کتابخانه نهاد

سیس زمان در محالت کتابخانه تأطور هم ارشاد به

 .کنندمي

فرهنگ مولد  که در آن اشتغال زايي و نبود 

 . درآمدزايي وجود داشته باشد

7 

مشارکت ، توأم با نمايشيهای تصويب برنامه

فرهنگي های محتوايي برنامهموجب بي ،ويتريني

 شده است.

نیاز به پیشینه فرهنگي و   جامعهفرهنگ عموميِ

ن ايرشد کند.  بستر همین جامعهتاريخي دارد تا در 

 موضوع در تهران ناديده گرفته شده است.

8 
که مديريتي های شهری با برنامههای تداخل برنامه

 هر دو شده است موجب بي کارکرد شدن

قوانین دست فرهنگ در شهر.  نقدبي توجهي به 

ند. بنابراين نزدامن ميتوجهي بيوپاگیر به اين 

ن متوقف شده و شهروندان فقط نقادی از درو

 هستند.فرهنگ تحمیلي مجريان  کنندۀمصرف

9 

ريزی معیشت برنامهبر تمرکز مديريت شهری 

ترافیک، خريد و... . در  مانند حمل ونقل،شهری 

نگ در حوزۀ فرهمديريت شهری بايد که حالي

تری داشته باشد، برای مثال ترويج نقش فعال

 ...  ه وسرانۀ مطالعافزايش سواری، فرهنگ دوچرخه

فرهنگ  عدم بازنمايي فرهنگ و هنر در شهر تهران.

ر دا در شهر نیاز به امکان حرکت آزاد و سیال دارد ت

 .ن رشد کندتعامل با مخاطبا

                                                           
سیدمحمدرضا بهلول، ادارۀ مطالعات اجتماعي و فرهنگي، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي با  مصاحبه 1

 .شهرداری تهران
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10 

 مديريتي در شهر تهران موجب مداخالت بي رويۀ

شده  مردميهای فعالیتکژکارکردی فرهنگي در 

های تص بودجه به هیئاختصامیزان است. مثال 

 شده است.  هاآنمذهبي موجب انحالل برخي از 

تعريف کوتاه مدت و نمايشي و گذرايي از محتوای 

 مشخصي ريزیبرنامهتالش و  فرهنگي وجود دارد.

ر روزمره مردم شههای برای تغییر ذائقه و برنامه

 .شودميتهران ديده ن

11 
سازمان  نشان دادن رقابت بین سازماني برای موفق

 است.ها شده کارکردی برنامهمتبوعه موجب کژ

با شهرهای  کشورهای ديگر  پايتخت، ،تهران شهر

هويت  سبب شدهو اين  مبادالت فرهنگي ندارد

از عدم فهم عمومي ای فرهنگي جامعه در هاله

 کمرنگ شود.

12 

باالدستي برای کنترل و مديريت وضعیت  اسناد

به  توسعههای موجود به روزرساني نشده و برنامه

 شوند.که بايد اجرا نميای شیوه

 ،مذهبي در شهر تهرانهای بازنمايي اقوام و گروه

ه بهنوز  ،چه از نظر مديريتي و چه از ديد شهروندان

 - تهراني تمايزرسمیت شناخته نشده و نوعي 

ده فرهنگ اقوام را در سايه قراردا ،ودنب شهرستاني

 است.

13 

رويکرد مهندسي فرهنگي  رويکرد مديران به شهر

است در حالي که شهر نیاز به مديريت فرهنگ 

 نه مهندسي فرهنگي  دارد.

های فضاهای فرهنگي در دسترس همه اقشار و گروه

قرار ندارد و اين امر موجب شکل گیری فرهنگ 

 برای خواص شده است.

14 

 اری،نهادی و رسمي در سطوح ادهای وجود جزيره

های کارکردی برنامههي و اجرايي موجب کژدانشگا

 تعاملي شده است.های مديريتي و طرح

 زايي تجاری شدهشهر عموماً تبديل به مرکز درآمد

نیاز به  ،درحالي که برخي ابعاد زيست شهری است،

 يي و زماني و تسهیالتي برایخدمات يکسان فضا

 1دارد. همه

 

در شهر  توسعۀ فرهنگیی هاشاخصپذیری و عملیاتی شدن کاربست: میزان ج

 و راهکارها تهران

فع در شهر تهران نیاز به ر توسعۀ فرهنگيی هاشاخصشدن پذيری و عملیاتيمیزان کاربست

در  توسعۀ فرهنگيهای برنامه بود و نبود به عبارت ديگر مديريتي دارد؛های موانع و چالش

 3ذکر شده در جدول شامل موارد ا هشاخصاين  است.به حفظ چند شاخص  متکيشهر 

  ده است.شها دست يافته متخصصان به آنکه در مصاحبه با  هستند

                                                           
دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي معاونت امور اجتماعي و  سابق ير کلوالحسن رياضي، مدمصاحبه با اب 1

  شهرداری تهرانفرهنگيِ
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 توسعۀ فرهنگيمفاهیم مشترک  :3جدول 
 مفاهیم رديف

 جذب مشارکت شهروندی با استفاده از روشهای فرهنگي 1

 صوری در بازنمايي مشارکت شهروندی شکلي وهای حذف مکانیزم 2

 1)دموکراتیزه شدن فرهنگ( سازی فرهنگ و کاالهای فرهنگي برای استفاده عامعمومي 3

 فرهنگ عموميهای به رسمیت شناختن اقوام در شهر و پذيرش بازنمايي قومیتي در نمايش 4

 تسهیل و در دسترس قرار دادن امکانات مصرف فضاهای فرهنگي 5

6 
 موازیهای فعالیتی در يک جهت مشخص و حذف گذارسیاستان به سمت گذارسیاستحرکت 

 ی(گذارسیاستهای راستايي سازمانبرای يکسان سازی مديريت فرهنگي)هم

 2زندگي شهری و نبايدهای امکان  فرهنگي درها آموزش شهروندی و انتقال بايدهای طراحي برنامه 7

 ي فرهنگافزاری و محتواينرمی هاشاخصو ورود يافتن به  افزاریسختی هاشاخصخروج از  8

 آموزشي برای امور فرهنگي از کودکي و خردساليهای طراحي برنامه 9

 گر اجتماعي و نه ساختار جبری و کنترليور شهرداری به عنوان ساختارتسهیلحض 10

 گي شهر به شهرونداننفره یهارساني برنامهافزايش اطالع 11

 خصوصي در فضاهای فرهنگي زايش امکان حضور عرصۀد اقتصاد فرهنگ و افبهبو 12

 

 فرهنگی با اسناد باالدستی در این حوزهی هاشاخص: ارتباط میان د

 ها،وهق، نهادها ها،که به عنوان قوانین در سازمان شودمي اسناد فرادستي به اسنادی گفته

 صورتهبنیني که اين اسناد با قوا اند.رار گرفتهمورد استناد قاصلي ادارات و .. به عنوان اسناد 

 نبايد متفاوت باشند. ،شوندمنظم در سال تصويب مي

 ت دراسناد فرادس يران و داوران منتخب در بخش کیفي،مطابق مصاحبه با مد الف:

د اسنا متعددی کههای سازمان منابع و ؛ اماگیرندايران به خوبي مورد استناد قرار مي

وانین و طرد قموجب تداخل  ، خودکنندميقوانین را تصويب تولید کرده و يا  را فرادست

د رسمي وجو و نهاد قانوني سازمان وچندين . همچنین در کشور ما شودمييکديگر  دوجانبۀ

نطقي و قوی ميک با هم در ارتباط و هیچ کنندميفرهنگي کسب  دارد که از دولت بودجۀ

ل مث تند؛ي هساختالفات اجرايي و قانون رد با يکديگر دچارقرار ندارند و حتي در برخي موا

 .شورای اسالمي عالي انقالب فرهنگي و مجلسگذاری موازی شورایقانون

درگمي سر انداز اقتصادی مغفول مانده و دچارفرهنگي در سايه چشمهای ب: برنامه

با  زنی اسناد فرادستيهای پايدار فرهنگي در برنامه توسعۀ ،اندازچشمهمین  سببند. به هست

 وضعیت اجرايي حاضر هماهنگ نشده است. 

 شده است:ها سوال مهم موجب بالتکلیفي برخي سازمانسه  ج:

                                                           
 عضو هیئت علمي دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران. ، مصاحبه با ناصر فکوهي 1
نگي شهرداری ادارۀ مطالعات اجتماعي و فرهنگي، معاونت امور اجتماعي و فرهمصاحبه با مجید شمسه،  2

 .تهران



 

 

 

 

 

 1 شماره ،9 دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 112

 یر؟خگذاری کند يا رهنگي بايد در زمینه فرهنگ قانونآيا شورای عالي انقالب ف (1

 است ياای فرهنگي نگاه توسعههای نگاه شورای عالي انقالب فرهنگي به برنامه (2

 ای؟غیرتوسعه

یم مشي فرهنگي کشور را ترسخطعالي انقالب فرهنگي که مهمترين  آيا شورای (3

 شود ؟ روزفاصله گرفته و بهسنتي تواند از ساختار مي ،کندمي

رهنگ موجب عقیم شدن اقتصاد  ف، برداری فرهنگيبودن مديريت و بهره دولتيد: 

ه دش)اجرايي(  ي آن در سطوح خردشدن اسناد و عدم کارآيتر شده و همین موجب فربه

پاگیر شدن وشدن و دستتر ، موجب فربهدولتي تأيیداست. در نهايت وابستگي اسناد به 

ست. در ده اشگذاران از نیازهای به روز جامعه قوانین با کارآيي ضعیف و عدم اطالع قانون

 .شودمي ( و قانونگذاران، عدم هماهنگي اجرايي ديدهنتیجه بین مجريان )شهرداری

م ه حکدر خصوص ارتباط اين حوزه با اسناد فرادستي بايد گفت؛ اسناد فرادستي ک

عدد تچنین معضل ان دارد؛ دچار عدم بروزرساني و همگذارسیاستقوانین را برای مجريان و 

 .کنندميی گذارسیاستاثر هستند. اسناد فرادستي نیز کمک زيادی به های ذیارگان

 ران نیز،در شهر ته توسعۀ فرهنگيهای شاخصو عملیاتي شدن  یپذيرکاربستمیزان 

ۀ توسعگیر بستگي به رفع انواع موانع و مشکالتي دارد. موانع و مشکالت زيادی دامن

تي مديري دوام و کوتاه مدت؛ عدم هماهنگيکمهای در تهران و کشور است. مديريت فرهنگي

؛ اجرای کاریازیموی؛ تداخل و گیرگذاری و تصمیمسیاستو قانوني، تعدد مراجع 

دست  مواردی از اين ؛ وملي فرهنگهای به سنت توجه، عدم سطحينمايشي و های برنامه

انع خود در تهران به دو دسته تقسیم شدند، اولي مو توسعۀباشد. همچنین موانع مي

 هری .ش -مديريتي و ديگری موانع کالبدی

 

 گیرینتیجه
( شامل محدود) کمي ابعاد -1: داوران دارای دو مفهوم بوداز نظر  توسعۀ فرهنگيمفهوم 

 -2. سینما و..های شهر؛ تعداد سالنهای عددی توسعه مانند تعداد کتابخانههای شاخص

تحوالت فرهنگي را  دهد و روندميرا نشان  یترگستردهسطح که ( گستردهابعاد کیفي )

 ،نگ رفتار، محتوای فرهنگ مصرفيرهف ،دهد. اين بعد شامل سبک زندگيمدنظر قرار مي

گ کمي و کیفي فرهن است. در حقیقت ترکیب جنبۀشده و ... تولیدهای محتوای فیلم

 باشد.مي توسعۀ فرهنگيمهمترين ترکیب برای درک و 

بسزايي در  تأثیرر فرهنگ های متولي امسازمانفرهنگي های همسو کردن فعالیت

خدمت  یت و ارائۀبه فعالزيادی در اين زمینه مشغول های توسعۀ فرهنگي دارد. چرا که نهاد

 کاری و انجام امور مشابه موجب هدر رفت هزينه و کاهشبوده و مسائلي نظیر موازی

 د.شواثربخشي مي
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ن ر اي. باستجلب مشارکت مردم در امور فرهنگي از عوامل اصلي در توسعۀ فرهنگي 

 هریهادهای مديريت شاير نهنگ و حتي سهای متولي فردستگاه هایمبنا بسیاری از هزينه

 مشارکت یزانم باشد. لذا مقولۀپايدار مي ده و اين امر خود مولد نوعي توسعۀصرفه جويي ش

  .استمردم در امور فرهنگي به عنوان يکي از عوامل اصلي در سنجش توسعۀ فرهنگي 

ان عنو به ،در کنار مقوله هويت فرهنگي ،مندی از حقوق فرهنگيمقولۀ میزان بهره

شود. ينیازها و مطالبات فرهنگي افراد محسوب متأمین  بر میزانمؤثر  يکي از شرايط

ای مینهزاقتصاد فرهنگ، به عنوان شرايط  یزان مشارکت فرهنگي در کنار مقولۀهمچنین م

ت اصلي شهر تهران اثرگذار است. مزيبر راهبرد اصلي يعني مديريت توسعۀ فرهنگي در کالن

ت ده اسمدل جامع و کاربردی است که همزمان تالش ش ارائۀکیفي بودن آن و  اين پژوهش

 بر مديريت توسعۀ فرهنگي توجه نمايد. مؤثر  ایهها و شاخصمؤلفهتا به اکثر 

 ای کیفي و کمي برای سنجش میزان مشارکت فرهنگيهزمان از شاخصهم استفادۀ

های ژوهشباشد. همچنین حمايت از پعنوان يکي از پیشنهادات اين پژوهش ميهشهروندان ب

مور شده از تحقیقات در ااصلحگیری از نتايج و بهره کاربردی در زمینه توسعۀ فرهنگي

گر ز ديا ،در تحقق توسعۀ فرهنگيمؤثر  اجرايي مديريت فرهنگي به عنوان يکي از عوامل

ي، فرهنگبه سبب ماهیت گسترده، پیچیده و جامع مسائل  است.پیشنهادات اين پژوهش 

وی ها از سا و عوامل بسیار گسترده از يک سو و کشف روابط پیچیده بین آنهوجود شاخص

خته سازی و سنجش توسعۀ فرهنگي را با مشکالت اساسي مواجه سا، فرايند شاخصديگر

در صدد برداشت  ای اصلي توسعۀ فرهنگيهاست. پژوهش حاضر با مشخص نمودن شاخص

 است.شهر تهران وزه برای مديريت توسعۀ فرهنگي کالنچند کوچک در اين حگامي هر

نشان  مدل تدوين شدۀ پژوهش برای مديريت توسعۀ فرهنگي شهر تهران را 1نمودار 

 دهد.مي
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کمي ی هاشاخصبا توجه به میزان اهمیت  تهران شهرکالن توسعۀ فرهنگيالگوی مديريت : 1نمودار 

 و کیفي از ديدگاه نخبگان
 

 
 

عملیاتي شدن 

ها به کمک شاخص

 قوانین و آموزش عمومي

دموکراتیزه کردن 

 فرهنگ

 اسازی رويکردهيکپارچه

در مديريت و 

 ريزیبرنامه

تأمین اقتصاد فرهنگ و 

 بودجۀ فرهنگي

های ترکیب شاخص

کمي و کیفي توسعه 

 فرهنگي

ايجاد تعامل میان 

های فرهنگي و شاخص

 اسناد باالدست

شهر  تهرانمدیریت توسعه فرهنگی در کالن  

های آموزش مهارت

 فرهنگي به شهروندان

فعال مديريت  ۀمداخل

شهری دراجرای 

 های فرهنگيبرنامه

ريزی برای برنامه

تخصیص بودجه به 

 نهادهای فعال فرهنگي

توسعۀ فرهنگي شهر 

 تهران

 

 عملي شدن راهکارها

ها در وجود ويژگي

 شهر تهرانکالن

يش اافز برایريزی برنامه

های تیفاستفاده از ظر

 فرهنگي و هنری شهر

 ريزی در جهتبرنامه

اقتصاد فرهنگ و تأمین 

 بودجه فرهنگي

افزايش  ريزی برایبرنامه

مشارکت اجتماعي و 

 اعتماد شهروندان
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