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چکیده
توسعه به عنوان فرايند بهبود شرايط و کیفیت زندگي برای مردم جامعه ،دارای ابعاد اجتماعي،
اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي است .در اين میان نقش فرهنگ شايد برجستهتر از ساير حوزهها باشد،
به گونهای که ميتوان گفت توسعۀ فرهنگي يک جامعه ميتواند توسعۀ سیاسي ،اقتصادی و اجتماعي
آن را تضمین کند .از مسائل اساسي در توسعۀ شهر تهران از يک سو فقدان شاخصهای مشخص و از
سوی ديگر نگرش کمي به مقولۀ توسعۀ فرهنگي است .هدف پژوهش حاضر احصاء شاخصهای
کیفي توسعۀ فرهنگي در شهر تهران است و دادههای آن با استفاده از مصاحبه نیمهساختاريافته
گردآوری شده است .جمعیت آماری اين پژوهش متخصصان و اساتید علوم اجتماعي ،برنامهريزی
شهری و مديريت فرهنگي هستند .در اين تحقیق با ده نفر از نخبگان و صاحبنظران حوزه فرهنگ
دربارۀ شاخصها ی کیفي توسعۀ شهر تهران و همچنین موانع ،راهکارها و کاربستپذيری آنها
مصاحبههای عمیق صورت گرفت و دادههای به دست آمده تحلیل محتوا شد .يافتههای حاصل از
اين پژوهش بطور خالصه نشان داد مديريت توسعۀ فرهنگي کالنشهر تهران مستلزم مؤلفههايي
چون تبادالت فرهنگي ،همسوسازی فعالیتهای سازمانها و نهادهای فرهنگي ،آموزشهای فرهنگي،
افزايش مشارکت و اعتماد اجتماعي میان شهروندان ،رفع موانع مديريتي و  ...است.
کلید واژگان :مديريت و توسعۀ شهری ،توسعۀ فرهنگي ،شاخصهای کیفي ،نخبگان توسعۀ
شهری ،کالنشهر تهران
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مقدمه و بیان مسئله
يونسکو قرار دادن مؤلفۀ فرهنگ در سیاستهای توسعهای را به مثابۀ نوعي سرمايهگذاری
ضروری برای آيندۀ جهان و پیششرطي برای توفیق فرايندهای جهانيسازی ميداند؛ اين
سازمان بینالمللي توسعه را مفهومي متفاوت از رشد صرفاً اقتصادی ميداند و آن را همچون
دستیابي به يک وضعیت فکری ،احساسي ،اخالقي و روحي رضايتبخشتر تعريف ميکند.
توسعۀ فرهنگي فرايندی است که در طي آن ،با ايجاد تغییراتي در حوزههای ادراکي و
شناختي و ارزشي و گرايش انسانها ،قابلیتها و رفتارها و کنشهای خاصي ايجاد شود که
مناسب توسعه است .به عبارتي حاصل فرآيند توسعۀ فرهنگي کنارگذاشتن خردهفرهنگهای
نامناسب توسعهای است (ازکیا .)23 :1379 ،توسعۀ فرهنگي فرآيندی است که نميتواند از
خارج کسب شود ،بلکه بايد از درون هـر جامعه تولید شود .در واقع فرآيند توسعۀ فرهنگي
محصول سازوکارهای تاريخي ،سیاسي ،اجتماعي ،خانوادگي و غیره است که به تدريج شکل
ميگیرد ،تغییر مييابد يا از بین ميرود .شايد پديدههايي که مفهوم دگرگوني يکباره
(انقالبي) درباره آن صادق نباشد ،فرهنگ و توسعۀ فرهنگي است .به عبارت ديگر پديده
فرهنگ و هويت فرهنگي در طول زمان در جوامع تثبیت ميشود و در کوتاه مدت نميتوان
آن را تغییر داد .دولتها همواره از کار زودبازده سخن ميگويند .اما در فرهنگ چنین نیست.
در فرهنگ کار زود بازده بيمعني است و بايد کار پايهای و بلند مدت انجام داد (افروغ،
.)90 :1385
توسعۀ شهرنشیني بخصوص در کالنشهرها از يک طرف ،امکان تجمع افراد ،کاالها،
خدمات و فرصتها را فراهم ميسازد و در عینحال موجب گسستگي و تضعیف مکانها،
سنتها و شبکههای موجود شده و تأثیر شاياني بر عادات ،شیوههای رفتاری ،الگوهای انديشه
و احساس بر جای گذاشته است (گیدنز .)196 :1386،بسیاری از شهرها به دلیل افزايش
سريع جمعیت ،توان و ظرفیت الزم برای تأمین اشتغال ،مسکن ،زيرساختها و خدمات را
ندارند .ازاينرو ظهور و گسترش بخش غیررسمي ،شکلگیری سکونتگاههای غیررسمي و
شهرکهای حاشیهای ،کمبود خدمات و کیفیت پايین سطح بهداشت ،و نابرابریهای
اجتماعي و اقتصادی ،از مهمترين پیامدهای منفي و زيانبار گسترش بخش غیررسمي در
شهرها محسوب ميشوند .در مقابل اين نوع نگرش که بر ضعفها و زيانهای گسترش
شهرنشیني تأکید دارد ،نگرش ديگری وجود دارد که تحوالت موجود در کالنشهرها،
منجمله کالنشهر تهران ،را امری طبیعي و الزامي فرض مينمايد .اين نگرش ،رشد
کالنشهر تهران را ،در مقايسه با کالنشهرهای بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،رشد متعادلي
ميداند و بر اين نکته تأکید دارد که ريشه مسائل و مشکالت موجود تهران را بايد عمدتاً در
«ضعف فرهنگ شهری» جستجو نمود ،نه صرفاً عوامل ساختاری کالن (صالحي امیری،
.)96 :1389
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کالنشهر تهران ،پايتخت ايران و بزرگترين و پرجمعیتترين شهر آن به شمار ميرود.
تهران در چند دهۀ اخیر از لحاظ جمعیت و مساحت رشد چشمگیری داشته است ،اما
زيرساختهای آن متناسب با رشد جمعیت رشد نکردهاند .تهران همانند اغلب کالنشهرها
در کشورهای درحالتوسعه از معضالت زيست محیطي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي
فراواني رنج ميبرد ،که نشاندهندۀ توسعۀ ناپايدار در اين شهر است .عالوه بر آن تهران از
مشکل نبود مديريت واحد شهری نیز رنج ميبرد .به غیر از شهرداری تهران ،بیش از  28نهاد
و سازمان مختلف متولي امور فرهنگي در شهر تهران هستند (برنامۀ راهبردی فرهنگي شهر
تهران.)66 :1387 ،
بسیاری از صاحبنظران توسعۀ فرهنگي بر اين باور هستند که شهر تهران برای
تبديلشدن به مرکزی جذاب و تأثیرگذار برای فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي
نیاز به تحولي ساختاری دارد .بر اين منظور بايد ديد که تا چه حد فرهنگ و فضای اجتماعي
اين شهر ،متناسب با رشد و توسعۀ پرشتاب ساختار کالبدیاش ،دچار تحول شده است؛ زيرا
تا زماني که اين شرط –يعني تناسب میان رشد فرهنگي و کالبدی -محقق نشود
جذابیتهای گردشگری و فرهنگي کالنشهر تهران نمايان نخواهد شد (معیدفر.)32 :1391،
در حقیقت ،هرچند شهرنشیني در ايران در طول دهههای گذشته با رشد قابلتوجهي
همراه بوده ،اما از مشکالت و پیامدهای منفي نیز به دور نبوده است .بخشي از اين مشکالت
حاصل عدم توجه کافي به بُعد فرهنگي زندگي شهری است .همراه نمودن توسعه ،فرهنگ و
شهر از موضوعات پیچیده و در عینحال قابل تأمل است (راد .)1390،51،بنابراين رشد
کالنشهر تهران دارای مسائل و مشکالتي است که عمدتاً ريشه در ضعف توسعۀ فرهنگي
دارد .بر اين اساس هدف پژوهش حاضر دستیابي به شاخصهای کیفي در توسعۀ فرهنگي
برای کالنشهر تهران ،و همچنین بازشناسي موانع و راهکارهای مرتبط با اين شاخصهاست.
.

اهمیت و ضرورت پژوهش
تا دهۀ  1970توسعه مقولهای عمدتاً اقتصادی تلقي ميشد .به عبارتي ،پیشرفت اقتصادی
يگانه مالک توسعۀ هر جامعه قلمداد ميشد و تصور غالب اين بود که ميتوان به مدد
الگوهای مختلف توسعۀ اقتصادی ،رشد تکنولوژی ،انباشت ثروت و  ...به توسعه دست يافت.
اما به تدريج با گذشت زمان ،مشکالت و ابعاد مخرب اين نوع نگرش ،هم در کشورهای
توسعهيافته و هم در کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم آشکارتر شد .ويراني طبیعت،
افزايش آلودگيهای زيست محیطي ،تداوم فقر و نابرابریهای اجتماعي ،شیوع فساد و  ....به
عنوان کارکردهای پنهان توسعۀ صرفاً اقتصادی بازشناسي .در کشورهای درحالتوسعه نیز،
بعد از تالشها و صرف بودجههای هنگفت ،جز نابساماني و پريشاني فرهنگي و سردرگمي
سیاسي نتیجهای حاصل نشد .البته علل شکست توسعه در کشورهای مختلف متفاوت است،
مانند فقدان دولت کارآمد ،عدم انباشت سرمايه ،عدم وجود نیروی انساني و...؛ اما وجه
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مشترک شکست اکثر جوامع درحالتوسعه يا توسعهنیافته روی آوردن به توسعۀ برونزا ،به
جای توسعۀ درونزاست (زاهدی .)175 :1381 ،به عبارت ديگر ،اين جوامع توسعه را مطابق
فرهنگ ،تاريخ و سنتهای خود تعريف نکردند ،بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود،
الگو قرار دادند .تقلید از الگو و شاخصهای توسعهای در کشورهای توسعهيافته ،به دلیل
خاستگاه بیروني ،ماهیت عمدتاً طبقاتي نظام سرمايهداری ،و ناهماهنگي با ارزشهای
فرهنگ خودی ،موجب بحران هويت فرهنگي شد .جامعۀ ايران و کالنشهر تهران نیز از اين
روند معیوب برکنار نبوده است؛ بر اين اساس ،و با توجه به اينکه در برنامههای اخیر ملي
توجه به فرهنگ بومي مورد تأکید قرار گرفته است ،به نظر ميرسد که انجام پژوهشي برای
تبیین مؤلفههای توسعۀ فرهنگي و درونزا ضرورت دارد.

اهداف پژوهش
هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل کیفي مؤثر بر توسعۀ فرهنگي کالنشهر تهران از
منظر صاحبنظران است ،ذيل اين هدف ،اهداف جزئيتر به ترتیب زير قابل تشريح هستند:
 بررسي و شناسايي وضعیت موجود مديريت توسعۀ فرهنگي کالنشهر تهران. شناسايي موانع و چالشها و تأثیر آن در تحقق توسعۀ فرهنگي در کالنشهر تهران. -ارائۀ الگوی مديريت توسعۀ فرهنگي بر اساس ابعاد و مؤلفههای احصاء شده.

پرسشهای پژوهش
-

شاخصهای مديريت توسعۀ فرهنگي در کالنشهر تهران از منظر صاحبنظران چیست؟
کدام مؤلفهها در توسعۀ فرهنگي کالنشهر تهران تأثیرگذار هستند؟
راهکار کاربستپذيری و عملیاتي شدن شاخصهای توسعۀ فرهنگي در شهر تهران چه
ميباشد؟

روش پژوهش
در اين پژوهش به اقتضای موضوع و با توجه به امکانات پژوهش ،از تکنیک دلفي برای
گردآوری دادهها استفاده شد .روش پژوهش از نوع کیفي و توصیفي است و از نظر هدف
کاربردی است .برای گردآوری دادههای پژوهش با ده نفر متخصصان در زمینه مديريت
شهری و اساتید دانشگاهي ،که دارای سابقۀ همکاری در حوزۀ مديريت فرهنگي کالنشهر
تهران هستند ،مصاحبههای نیمهساختاريافته و عمیق انجام شد و اطالعات جمعآوری شده
به روش تحلیل مضمون و محتوا تحلیل شد.
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مبانی نظری پژوهش
بعد از جنگ جهاني دوم ،تغییرات و تحوالت وسیع و گستردهای بهويژه در روابط میان
کشورهای استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد ،و پس از آن متفکران و روشنفکران
کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم ،طي يک فرايند طوالني سعي و خطا ،متوجه شدند که
الگوی توسعۀ غربي نميتواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنها باشد و به توسعهيافتگي
بینجامد؛ بنابراين مفهوم توسعۀ درونزا را مورد توجه قرار دادند .در اين خط مشي ،به جای
الگو گرفتن از کشورهای توسعهيافته ،بر فرهنگ و ارزشهای خودی ،بومي و ملي به عنوان
نقطه آغازين هرگونه حرکت روبه جلو تأکید ميشود .از آن زمان به بعد ،فرهنگ بهتدريج در
کانون توجه قرار متفکران و برنامهريزان جهان بهويژه در کشورهای در حالتوسعه قرار
گرفت .در ادامۀ اين فرايند ،يونسکو بهصورت جدیتر وارد میدان شد و ،به عنوان مرکز اصلي
طراحي و کارشناسي فرهنگ ،ا قدامات خود را آغاز کرد .در اثر همین کوششها و اقداماتي
که يونسکو در دهۀ  1970انجام داد ،برای اولین بار مفهوم توسعۀ فرهنگي پديد آمد و از
اوايل دهۀ  1980بهصورت رسمي وارد ادبیات توسعه شد (چنگیز.)25 :1387 ،
در کل ميتوان دو دوره و دو رويکرد را دربارۀ توسعۀ شهری بازشناخت -1 :رويکرد
سختافزاری :اين رويکرد عمدتاً به معنای کنترل از باالست ،و توسعۀ اقتصادی و تجهیز
زيرساختهای اجتماعي-شهری را مورد توجه قرار ميدهد؛  -2رويکرد نرمافزاری :اين
رويکرد متعلق به دورۀ متأخرتر است و عمدتاً معطوف به به روابط و کنش متقابل انساني و
رويکردی مشارکتي است و به بسط و تقويت سرمايه اجتماعي ،بهعنوان اصليترين راه در
مديريت شهری و توسعۀ درونزا و توسعۀ پايدار نظر دارد .در مجموع ،تلفیق اين دو رويکرد
ميتواند راهگشای مسائل و مشکالت شهری و مديريت بهینه شهری باشد؛ يعني الزم است
که از سويي به توسعۀ زيرساختهای اجتماعي-فرهنگي و اقتصادی شهر و مديريت از باال توجه
کرد و از سويي ديگر به توسعۀ سرمايه فرهنگي شهری (اعتمادسازی ،ترويج حس تعلق محلي،
مشارکت مردمي و )...پرداخت.
فرهنگ و توسعه
تعريف مردمشناسان از فرهنگ به عنوان مجموعۀ پیچیدهای شامل شناخت ،باورها ،هنرها،
اخالق ،حقوق ،آداب و رسوم و ديگر قابلیتها يا عاداتي که انسان به عنوان عضو جامعه کسب
ميکند (پهلوان .)1378 ،در تعريفي ديگر ،نظامي نسبتاً منسجم متشکل از اجزايي غیرمادی
شامل ارزشها ،هنجارها ،نمادها ،باورها و اعتقادات ،آداب و رسوم ،دانش و اطالعات رايج و
هنرها ،و اجزايي مادی شامل کاالهای مصرفي ،ابزارها و میراثهای فرهنگي مشترک بین
اعضای يک گروه ،اجتماع يا جامعه که از طريق يادگیری از نسلي به نسل ديگر منتقل
ميشود (پناهي .)33 :1375 ،توسعه ،فرايند ارتقا و اعتالی مادی و معنوی جامعه در راستای
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اهداف و مقاصد مطلوب است که زمینههای مناسب را برای تعالي همهجانبۀ انسانها فراهم
ميسازد (راد.)1389،72 ،
توسعۀ فرهنگی
توسعۀ فرهنگي فرايندی است که طي آن با ايجاد تغییراتي در حوزههای ادراکي ،شناختي،
ارزشي انسانها ،شخصیت ويژهای را در آنها بوجود ميآورد که حاصل باورها و قابلیتها،
رفتارها و کنشهای خاصِ مناسب توسعه است .ويژگيهای توسعۀ فرهنگي به شرح زير
است:
 .1توسعۀ فرهنگي ويژگي بومي دارد .يعني توسعۀ فرهنگي از جامعهای به جامعۀ
ديگر متفاوت است و هر جامعه ميتواند مبتني بر سنتهای تاريخي خود ،توسعۀ
فرهنگي خاص خود را داشته باشد.
 .2توسعۀ فرهنگي نیازمند برنامهريزی و سیاستگذاری فرهنگي ،پژوهشهای ژرف و
تطبیقي است .بدون اين پژوهشها اقدام فرهنگي ،فاقد درونگری و بيبهره از
غنای الزم خواهد بود.
 .3توسعۀ فرهنگي مبتني بر ارزشهای خاصي است و نوعي داوری ارزشي ،مبتني بر
فرهنگ ،به رسمیت شناخته شده است (صالحي امیری.)37 :1395 ،
در مجموع ميتوان گفت که رويکرد توسعۀ فرهنگي بر رشد و توسعۀ موزون کیفي
عناصر شهری ،اجتماعي و فرهنگي و بکارگیری اين نیروها در جهت رفع نیازهای نسل امروز
و آينده تأکید ميکند و ،در کنار توجه به توسعۀ اقتصادی و شهری جوامع ،توجه خاصي به
بهرهگیری از قابلیتهای فرهنگي در افزايش درآمد ،اوقات فراغت ،فعالیتهای اجتماعي،
فرهنگي و سیاسي دارد .از ديدگاهي کارکردگرايانه ،توسعۀ فرهنگي پديدهای اجتماعي است
که در ساخت شهری کارکردی انسجامي ،آموزشي و تربیتي ،وحدتبخش ،حمايتي ،نظارتي
و ...دارد و ميتواند جامعه را به سمت توسعهيافتگي سوق دهد .وقتي ساخت شهری
کالنشهر تهران را ،که بهسبب رشد نامتوازن و بيالگوی جمعیتي دچار مسائل و مشکالت
فراواني است ،مورد توجه خويش قرار دهیم ،درمييابیم که اين شهر به مديريت توسعه از
جوانب گوناگون ،بهويژه در حوزۀ فرهنگ ،احتیاج دارد.
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها در مرحلۀ مصاحبۀ عمیق ،بر اساس تعاريف و
ويژگيهای ارائهشده دربارۀ مفهوم توسعۀ فرهنگي و ضرورت و ويژگيهايش ،چهار محور
کلي به عنوان چارچوب نظری مقاله تعیین شده است ،و مفاهیمي که انتظار ميرود از
تحلیل دادههای به دست آمده در هر محور استخراج شود ،تبیین شده است .اين محورها و
مفاهیم در قالب جدول  1در ذيل آورده شده است.
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جدول  :1محورهای مصاحبه و مفاهیم مستخرج از آنها
محورهای مصاحبه

مفاهیم مستخرج

مفهوم و شاخصهای توسعۀ فرهنگي باتوجه به
زمینهها و ساختارهای فرهنگي و اجتماعي جامعه
ايراني و حوزه عملکرد سازماني

تعريف توسعۀ فرهنگي و اليههای آن
شاخصهای توسعۀ فرهنگي موجود در شهر تهران

موانع و چالشهای توسعۀ فرهنگي در تهران

شکاف توسعۀ فرهنگي ،ارزشها و هنجارها

میزان کاربستپذيری و عملیاتي شدن شاخصهای
توسعۀ فرهنگي در شهر تهران و راهکارها

مدلهای کاربست توسعۀ فرهنگي در دنیای واقعي

ارتباط میان شاخصهای فرهنگي با اسناد باالدستي
در اين حوزه

اسناد باالدستي و نهادهای سیاستگذار

یافتههای پژوهش
محور اول :مفهوم و شاخصهای توسعۀ فرهنگی وتعریف الیههای آن
توسعۀ فرهنگي به معنای توسعه و پیشرفت زندگي يک جامعه است با هدف تحقق
ارزشهای فرهنگي ،بهصورتي که با واقعیت کلي توسعۀ اقتصادی و اجتماعي هماهنگ شده
باشد .توسعۀ فرهنگي عبارت است از -1 :ايجاد تحول و خلق ارزشها ،روابط اخالقي و
هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمي ،زمینههای الزم را در قالب اجتماع فراهم
ميکند -2 1.تغییر و تحوالت فرهنگي در داخل يک مرزبندی سیاسي -منطقهای يا شهری
است ،و نه در سطح بینالمللي .در مجموع ،بر اساس تعاريف و نظريههای توسعۀ فرهنگي،
شاخصهای توسعۀ فرهنگي يونسکو و همچنین ديدگاههای صاحبنظران و نخبگان حوزه
فرهنگ ،مؤلفههای توسعۀ فرهنگي به اين شرح هستند .1 :کتاب و کتابخانه  .2راديو و
تلوزيون  .3فیلم و سريال  .4زبان و گويش  .5مذهب  .6میراث فرهنگي و گردشگری .7
ورزش  .8اينترنت و شبکههای مجازی  .9روزنامه و مجالت  .10خانواده  .11مبادالت
فرهنگي  .12بازی محلي  .13اقتصاد فرهنگ  .14سرمايۀ فرهنگي  .15سازمانهای رسمي
و مردم نهاد  .16محیط زيست  .17آموزش  .18پژوهش .اما به صورت کليتر از نظر مصاحبه
شوندگان توسعۀ فرهنگي دارای دو معناست و هريک از معاني مؤلفههای خاص خود را دارد:
الف :معنای محدود :طبق اين معنا ،شاخصهای رسمي توسعه ،که ماهیت کمّي دارند
و مقیاسشان کوچک است ،بر مبنای نحوۀ توزيع امکانات و فرصتهای فرهنگي برای تمام
شهروندان ارزيابي ميشوند .اين شاخصها دقیقاً فرهنگي هستند ،همچون :میزان تحصیالت
شهروندان يک شهر ،میزان مطالعۀ مردم يک جامعه به دقیقه ،تعداد سالنهای سینما در يک
شهر ،تعداد کنسرتهای برگزارشده در يک ماه ،تعداد کتب منتشرشده در موضوعات مختلف
در يکسال ،تعداد سالنها و مجتمعهای ورزشي يک شهر ،نسبت جمعیت به تعداد
 1مصاحبه با روح اله نصرتي ،عضو هیئت علمي دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
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سالنهای شهر ،میزان مصرف کاالهای فرهنگي و ديگر شاخصهای مصرفي در سطح زندگي
روزمره مردم .اين مؤلفهها ،که در سازمان امور فرهنگي سازمان ملل نیز مورد توجه قرار
گرفتهاند ،بهصورت کمّي و با استفاده از آمارهای کشور مورد بررسي قرار ميگیرند1.
ب :معنای گسترده :طبق اين تعريف ،توسعۀ فرهنگي يک برنامهريزی بزرگ ،کیفي،
محتوايي و بلند مدت است که مطابق آن معنای کنشهای فرهنگي ،نوع بهرهبرداری از آنها
و کیفیت برنامههای فرهنگي جامعه مورد بازبیني و بررسي قرار ميگیرد .به اين معنا،
ضرورت ايجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرايط زماني و مکاني
و در نتیجه پاسخگويي به نیازهای زمانه مورد بررسي قرار ميگیرد .به اين ترتیب ،به جای
محاسبه کمّي میزان مطالعه در جامعه به دقیقه ،ميتوان صحبت از کیفیت و محتوای کتب
ارائهشده در کتابخانهها کرد؛ بجای تعداد صندليهای اضافه شده به کتابخانه ،ميتوان از
مراجعین و امانتگیرندگان کتابخانه گفت؛ و به جای تعداد سالنهای سینما و موسیقي،
ميتوان نوع موسیقي و فیلمهای تولید شده ،تغییرات محتوايي آنها در طول زمان ،و
نقششان در تغییر ذائقۀ هنری مردم يک جامعه را مورد توجه قرار داد .به اين ترتیب،
معنای گستردۀ فرهنگ شامل سبک زندگي شهروندان ،برنامهريزی برای تغییر و بهروزرساني
ذائقه فرهنگي مردم ،مانند نوع و میزان استفاده از فضای مجازی ،نوع ورزش ،فرهنگ
رفتاری در حوزه عمومي و خصوصي و برنامهريزی برای ساختن و کنترل ساختار احساسي
مردم و تغییر ذائقه فرهنگي افراد است .با اين تعريف به مفهوم چرخش فرهنگي نزديک
ميشويم؛ به اين معنا که چقدر در برنامهريزی توسعۀ فرهنگي ،موفق بوده و توانستهايم در
زندگي روزمره و محتوای آن تغییر ايجاد کنیم.
الزم به ذکر است که در اينباره شاخصهای يونسکو در زمینۀ توسعۀ فرهنگي برای
ارزيابي وضعیت موجود جامعه مفید است ،اما دادهها و دانش خاصي را به برنامهريزان
فرهنگي و سیاستگذاران عرضه نميکنند .چرا که فرهنگ يک جريان آزاد ،و يک فرايند
سیال و فعال است و توضیح روند پیشرفت آن از منظر صرفاً آماری ،قرابتي با واقعیت موجود
ندارد2 .
محور دوم :موانع و چالشهای توسعۀ فرهنگی در تهران
موانع و چالشهای توسعۀ فرهنگي ،از نگاه متخصصان ،در جدول  2گردآوری شده است.

 1مصاحبه با حسین شیخزاده ،عضو هیئت علمي دانشگاه خوارزمي.
 2مصاحبه با مرتضي قلیچ ،دکتری جامعه شناسي و محقق و نويسنده در زمینه مطالعات و توسعۀ شهری.
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جدول  :2موانع
ردیف

موانع مدیرتی

موانع شهری

1

نبود سیستم مديريتي يکسان در مديريت
شاخصهای توسعۀ فرهنگي در شهر تهران1.

نبود نگاه آسیبشناسانه در تهیه و تنظیم برنامهها.

2

نبود توافق درخصوص انتخاب نوع شاخصهای
توسعۀ فرهنگي.

شهر تهران ميتواند ويترين و نمودی از فرهنگ
ملت ايران باشد ،در حالي که هويت فرهنگي شهر
تهران در ساختمانهای بلند اداری نمود يافته است.

3

مديريتهای کوتاه مدت و کمدوام.

ناشناخته بودن نمودها و امکانات فرهنگي تهران،
برای مثال علت عمدۀ عدم مراجعۀ خانوادههای
تهراني در روزهای تعطیل به اماکن فرهنگي و
تاريخي بياطالعي از مکان و زمان ارائۀ خدمات
فرهنگي است.

4

نبود رويکرد يکپارچه به موضوع فرهنگ در
مديريت فرهنگي شهر تهران؛ رويکردهای متفاوت
نبود يک خط سیر مشخص فرهنگي را موجب
شده است.

کمبود فعالیت بخش خصوصي در شهر تهران ،برای
مثال پرديسهای سینمايي ساخته شده در تهران
يکي از موفقترين نمونههای حضور بخش خصوصي
برای ترويج مصرف فرهنگي است.

5

تعدد متصديان و قانونگذاران فرهنگ که موجب
فقدان کارايي قوانین شده است .نهادهای متعددی
چون شورای عالي انقالب فرهنگي ،کمیسیون
فرهنگي مجلس شورای اسالمي و ...امکان
قانونگذاری در حوزه فرهنگ را دارند.

ناديده انگاشتن انباشت فرهنگ .انباشت فرهنگ
ملي قابل ارجاع و استناد نیستند .چرا که در کالبد
شهر نمود نیافته است.

6

افزايش موازیکاری مديريتي و اجرايي بین
نهادهای اجرايي و سیاستگذار .مثال شهرداری،
نهاد کتابخانههای کشور ،کتابخانه ملي و وزارت
ارشاد به طور همزمان در محالت کتابخانه تأسیس
ميکنند.

نبود فرهنگ مولد که در آن اشتغال زايي و
درآمدزايي وجود داشته باشد.

7

تصويب برنامههای نمايشي ،توأم با مشارکت
ويتريني ،موجب بيمحتوايي برنامههای فرهنگي
شده است.

فرهنگ عموميِ جامعه نیاز به پیشینه فرهنگي و
تاريخي دارد تا در بستر همین جامعه رشد کند .اين
موضوع در تهران ناديده گرفته شده است.

8

تداخل برنامههای شهری با برنامههای مديريتي که
موجب بي کارکرد شدن هر دو شده است

بي توجهي به نقد فرهنگ در شهر .قوانین دست
وپاگیر به اين بيتوجهي دامن ميزنند .بنابراين
نقادی از درون متوقف شده و شهروندان فقط
مصرفکنندۀ فرهنگ تحمیلي مجريان هستند.

9

تمرکز مديريت شهری بر برنامهريزی معیشت
شهری مانند حمل ونقل ،ترافیک ،خريد و . ...در
حاليکه مديريت شهری بايد در حوزۀ فرهنگ
نقش فعالتری داشته باشد ،برای مثال ترويج
فرهنگ دوچرخهسواری ،افزايش سرانۀ مطالعه و ...

عدم بازنمايي فرهنگ و هنر در شهر تهران .فرهنگ
در شهر نیاز به امکان حرکت آزاد و سیال دارد تا در
تعامل با مخاطبان رشد کند.

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

 110پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 1

10

مداخالت بي رويۀ مديريتي در شهر تهران موجب
کژکارکردی فرهنگي در فعالیتهای مردمي شده
است .مثال میزان اختصاص بودجه به هیئتهای
مذهبي موجب انحالل برخي از آنها شده است.

تعريف کوتاه مدت و نمايشي و گذرايي از محتوای
فرهنگي وجود دارد .تالش و برنامهريزی مشخصي
برای تغییر ذائقه و برنامههای روزمره مردم شهر
تهران ديده نميشود.

11

رقابت بین سازماني برای موفق نشان دادن سازمان
متبوعه موجب کژکارکردی برنامهها شده است.

شهر تهران ،پايتخت ،با شهرهای کشورهای ديگر
مبادالت فرهنگي ندارد و اين سبب شده هويت
فرهنگي جامعه در هالهای از عدم فهم عمومي
کمرنگ شود.

12

اسناد باالدستي برای کنترل و مديريت وضعیت
موجود به روزرساني نشده و برنامههای توسعه به
شیوهای که بايد اجرا نميشوند.

بازنمايي اقوام و گروههای مذهبي در شهر تهران،
چه از نظر مديريتي و چه از ديد شهروندان ،هنوز به
رسمیت شناخته نشده و نوعي تمايز تهراني -
شهرستاني بودن ،فرهنگ اقوام را در سايه قرارداده
است.

13

رويکرد مديران به شهر رويکرد مهندسي فرهنگي
است در حالي که شهر نیاز به مديريت فرهنگ
دارد .نه مهندسي فرهنگي

فضاهای فرهنگي در دسترس همه اقشار و گروههای
قرار ندارد و اين امر موجب شکل گیری فرهنگ
برای خواص شده است.

وجود جزيرههای نهادی و رسمي در سطوح اداری،
دانشگاهي و اجرايي موجب کژکارکردی برنامههای
مديريتي و طرحهای تعاملي شده است.

شهر عموماً تبديل به مرکز درآمدزايي تجاری شده
است ،درحالي که برخي ابعاد زيست شهری ،نیاز به
خدمات يکسان فضايي و زماني و تسهیالتي برای
همه دارد1.
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ج :میزان کاربستپذیری و عملیاتی شدن شاخصهای توسعۀ فرهنگی در شهر
تهران و راهکارها
میزان کاربستپذيری و عملیاتيشدن شاخصهای توسعۀ فرهنگي در شهر تهران نیاز به رفع
موانع و چالشهای مديريتي دارد؛ به عبارت ديگر بود و نبود برنامههای توسعۀ فرهنگي در
شهر متکي به حفظ چند شاخص است .اين شاخصها شامل موارد ذکر شده در جدول 3
هستند که در مصاحبه با متخصصان به آنها دست يافته شده است.

 1مصاحبه با ابوالحسن رياضي ،مدير کل سابق دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي معاونت امور اجتماعي و
فرهنگيِ شهرداری تهران
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جدول  :3مفاهیم مشترک توسعۀ فرهنگي
رديف

مفاهیم

1

جذب مشارکت شهروندی با استفاده از روشهای فرهنگي

2

حذف مکانیزمهای شکلي و صوری در بازنمايي مشارکت شهروندی

3

عموميسازی فرهنگ و کاالهای فرهنگي برای استفاده عام (دموکراتیزه شدن فرهنگ)

4

به رسمیت شناختن اقوام در شهر و پذيرش بازنمايي قومیتي در نمايشهای فرهنگ عمومي

5

تسهیل و در دسترس قرار دادن امکانات مصرف فضاهای فرهنگي

6

حرکت سیاستگذاران به سمت سیاستگذاری در يک جهت مشخص و حذف فعالیتهای موازی
برای يکسان سازی مديريت فرهنگي(همراستايي سازمانهای سیاستگذاری)

7

طراحي برنامههای آموزش شهروندی و انتقال بايدها و نبايدهای امکان فرهنگي در زندگي شهری

8

خروج از شاخصهای سختافزاری و ورود يافتن به شاخصهای نرمافزاری و محتوايي فرهنگ

9

طراحي برنامههای آموزشي برای امور فرهنگي از کودکي و خردسالي

10

حضور شهرداری به عنوان ساختارتسهیلگر اجتماعي و نه ساختار جبری و کنترلي

11

افزايش اطالعرساني برنامههای فرهنگي شهر به شهروندان

12

بهبود اقتصاد فرهنگ و افزايش امکان حضور عرصۀ خصوصي در فضاهای فرهنگي

1

2

د :ارتباط میان شاخصهای فرهنگی با اسناد باالدستی در این حوزه
اسناد فرادستي به اسنادی گفته ميشود که به عنوان قوانین در سازمانها ،نهادها ،قوهها،
ادارات و  ..به عنوان اسناد اصلي مورد استناد قرار گرفتهاند .اين اسناد با قوانیني که بهصورت
منظم در سال تصويب ميشوند ،نبايد متفاوت باشند.
الف :مطابق مصاحبه با مديران و داوران منتخب در بخش کیفي ،اسناد فرادست در
ايران به خوبي مورد استناد قرار ميگیرند؛ اما منابع و سازمانهای متعددی که اسناد
فرادست را تولید کرده و يا قوانین را تصويب ميکنند ،خود موجب تداخل قوانین و طرد
دوجانبۀ يکديگر ميشود .همچنین در کشور ما چندين سازمان و نهاد قانوني و رسمي وجود
دارد که از دولت بودجۀ فرهنگي کسب ميکنند و هیچيک با هم در ارتباط منطقي و قوی
قرار ندارند و حتي در برخي موارد با يکديگر دچار اختالفات اجرايي و قانوني هستند؛ مثل
قانونگذاری موازی شورایعالي انقالب فرهنگي و مجلس شورای اسالمي.
ب :برنامههای فرهنگي در سايه چشمانداز اقتصادی مغفول مانده و دچار سردرگمي
هستند .به سبب همین چشمانداز ،توسعۀ پايدار فرهنگي در برنامههای اسناد فرادستي نیز با
وضعیت اجرايي حاضر هماهنگ نشده است.
ج :سه سوال مهم موجب بالتکلیفي برخي سازمانها شده است:
 1مصاحبه با ناصر فکوهي ،عضو هیئت علمي دانشکدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
 2مصاحبه با مجید شمسه ،ادارۀ مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری
تهران.
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 )1آيا شورای عالي انقالب فرهنگي بايد در زمینه فرهنگ قانونگذاری کند يا خیر؟
 )2نگاه شورای عالي انقالب فرهنگي به برنامههای فرهنگي نگاه توسعهای است يا
غیرتوسعهای؟
 )3آيا شورای عالي انقالب فرهنگي که مهمترين خطمشي فرهنگي کشور را ترسیم
ميکند ،ميتواند از ساختار سنتي فاصله گرفته و بهروز شود ؟
د :دولتي بودن مديريت و بهرهبرداری فرهنگي ،موجب عقیم شدن اقتصاد فرهنگ
شده و همین موجب فربهتر شدن اسناد و عدم کارآيي آن در سطوح خرد (اجرايي) شده
است .در نهايت وابستگي اسناد به تأيید دولتي ،موجب فربهتر شدن و دستوپاگیر شدن
قوانین با کارآيي ضعیف و عدم اطالع قانونگذاران از نیازهای به روز جامعه شده است .در
نتیجه بین مجريان (شهرداری) و قانونگذاران ،عدم هماهنگي اجرايي ديده ميشود.
در خصوص ارتباط اين حوزه با اسناد فرادستي بايد گفت؛ اسناد فرادستي که حکم
قوانین را برای مجريان و سیاستگذاران دارد؛ دچار عدم بروزرساني و همچنین معضل تعدد
ارگانهای ذیاثر هستند .اسناد فرادستي نیز کمک زيادی به سیاستگذاری ميکنند.
میزان کاربستپذيری و عملیاتي شدن شاخصهای توسعۀ فرهنگي در شهر تهران نیز،
بستگي به رفع انواع موانع و مشکالتي دارد .موانع و مشکالت زيادی دامنگیر توسعۀ
فرهنگي در تهران و کشور است .مديريتهای کمدوام و کوتاه مدت؛ عدم هماهنگي مديريتي
و قانوني ،تعدد مراجع سیاستگذاری و تصمیمگیری؛ تداخل و موازیکاری؛ اجرای
برنامههای نمايشي و سطحي ،عدم توجه به سنتهای فرهنگ ملي؛ و مواردی از اين دست
ميباشد .همچنین موانع توسعۀ خود در تهران به دو دسته تقسیم شدند ،اولي موانع
مديريتي و ديگری موانع کالبدی -شهری .

نتیجهگیری
مفهوم توسعۀ فرهنگي از نظر داوران دارای دو مفهوم بود -1 :ابعاد کمي (محدود) شامل
شاخصهای عددی توسعه مانند تعداد کتابخانههای شهر؛ تعداد سالنهای سینما و-2 ...
ابعاد کیفي (گسترده) که سطح گستردهتری را نشان ميدهد و روند تحوالت فرهنگي را
مدنظر قرار ميدهد .اين بعد شامل سبک زندگي ،فرهنگ رفتار ،محتوای فرهنگ مصرفي،
محتوای فیلمهای تولیدشده و  ...است .در حقیقت ترکیب جنبۀ کمي و کیفي فرهنگ
مهمترين ترکیب برای درک و توسعۀ فرهنگي ميباشد.
همسو کردن فعالیتهای فرهنگي سازمانهای متولي امر فرهنگ تأثیر بسزايي در
توسعۀ فرهنگي دارد .چرا که نهادهای زيادی در اين زمینه مشغول به فعالیت و ارائۀ خدمت
بوده و مسائلي نظیر موازیکاری و انجام امور مشابه موجب هدر رفت هزينه و کاهش
اثربخشي ميشود.
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جلب مشارکت مردم در امور فرهنگي از عوامل اصلي در توسعۀ فرهنگي است .بر اين
مبنا بسیاری از هزينههای دستگاههای متولي فرهنگ و حتي ساير نهادهای مديريت شهری
صرفه جويي شده و اين امر خود مولد نوعي توسعۀ پايدار ميباشد .لذا مقولۀ میزان مشارکت
مردم در امور فرهنگي به عنوان يکي از عوامل اصلي در سنجش توسعۀ فرهنگي است.
مقولۀ میزان بهرهمندی از حقوق فرهنگي ،در کنار مقوله هويت فرهنگي ،به عنوان
يکي از شرايط مؤثر بر میزان تأمین نیازها و مطالبات فرهنگي افراد محسوب ميشود.
همچنین میزان مشارکت فرهنگي در کنار مقولۀ اقتصاد فرهنگ ،به عنوان شرايط زمینهای
بر راهبرد اصلي يعني مديريت توسعۀ فرهنگي در کالنشهر تهران اثرگذار است .مزيت اصلي
اين پژوهش کیفي بودن آن و ارائۀ مدل جامع و کاربردی است که همزمان تالش شده است
تا به اکثر مؤلفهها و شاخصهای مؤثر بر مديريت توسعۀ فرهنگي توجه نمايد.
استفادۀ همزمان از شاخصهای کیفي و کمي برای سنجش میزان مشارکت فرهنگي
شهروندان بهعنوان يکي از پیشنهادات اين پژوهش ميباشد .همچنین حمايت از پژوهشهای
کاربردی در زمینه توسعۀ فرهنگي و بهرهگیری از نتايج حاصلشده از تحقیقات در امور
اجرايي مديريت فرهنگي به عنوان يکي از عوامل مؤثر در تحقق توسعۀ فرهنگي ،از ديگر
پیشنهادات اين پژوهش است .به سبب ماهیت گسترده ،پیچیده و جامع مسائل فرهنگي،
وجود شاخصها و عوامل بسیار گسترده از يک سو و کشف روابط پیچیده بین آنها از سوی
ديگر ،فرايند شاخص سازی و سنجش توسعۀ فرهنگي را با مشکالت اساسي مواجه ساخته
است .پژوهش حاضر با مشخص نمودن شاخصهای اصلي توسعۀ فرهنگي در صدد برداشت
گامي هرچند کوچک در اين حوزه برای مديريت توسعۀ فرهنگي کالنشهر تهران است.
نمودار  1مدل تدوين شدۀ پژوهش برای مديريت توسعۀ فرهنگي شهر تهران را نشان
ميدهد.
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نمودار  :1الگوی مديريت توسعۀ فرهنگي کالنشهر تهران با توجه به میزان اهمیت شاخصهای کمي
و کیفي از ديدگاه نخبگان
مداخلۀ فعال مديريت
شهری دراجرای
برنامههای فرهنگي

برنامهريزی برای
تخصیص بودجه به
نهادهای فعال فرهنگي

آموزش مهارتهای
فرهنگي به شهروندان

برنامهريزی در جهت
اقتصاد فرهنگ و تأمین
بودجه فرهنگي

برنامهريزی برای افزايش
مشارکت اجتماعي و
اعتماد شهروندان

برنامهريزی برای افزايش
استفاده از ظرفیتهای
فرهنگي و هنری شهر

عملي شدن راهکارها

وجود ويژگيها در
کالنشهر تهران

توسعۀ فرهنگي شهر
تهران

مدیریت توسعه فرهنگی در کالنشهر تهران

دموکراتیزه کردن
فرهنگ

يکپارچهسازی رويکردها
در مديريت و
برنامهريزی

عملیاتي شدن
شاخصها به کمک
قوانین و آموزش عمومي

ترکیب شاخصهای
کمي و کیفي توسعه
فرهنگي

ايجاد تعامل میان
شاخصهای فرهنگي و
اسناد باالدست

تأمین اقتصاد فرهنگ و
بودجۀ فرهنگي
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