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تجربه برنامه ریزي و الگوي برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه

 1سینا کلهر

چکیده
انجام  توسعه  فرایند  به  جهت دهی  و  انضباط بخشی  هدف  با  عمدتًا  هرکشورى  در  توسعه  برنامه ریزي 
مى شود و هدف اصلی آن سرعت و شتاب  به حرکت توسعه در همه ابعاد است. براى این مهم از همه 
امکانات و ابزارها از جمله ظرفیت هاى میراث فرهنگى کشورها استفاده مى شود. در نتیجه برنامه ریزى 
پیروزى  از  پس  حال  این  با  است.  برنامه ر یزى  نظام  ثابت  ابعاد  از  یکى  توسعه اى  اهداف  با  فرهنگى 
انقالب اسالمى، افزون بر خواست توسعه و پیشرفت کشور خواسته دیگرى نیز هم زمان و چه بسا با 
قوت و قدرت بیشترى مطرح شد: ارتقاء و اصالح نظام فرهنگى کشور در چارچوب ارزش هاى دینى. از 
این منظر، نظام برنامه ریزى فرهنگى کشور با این امر مواجه شد که به جاى توجه صرف و یک بعدى 
به توسعه و نقش فرهنگ در پیشبرد و شتاب به آن، باید به تحول و ارتقاى هم زمان نظام فرهنگى 
در چارچوب ارزش هاى دینى نیز توجه کند. در پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به پرسش ها هستیم 
که این خواست دوگانه و دو بعدى در نظام برنامه ریزي فرهنگی، چگونه تحقق یافته است؟ آیا امکان 
پیشبرد هم زمان این دو سیاست در قالب یک برنامه وجود دارد؟ تعارض هاى احتمالى این دو خواست، 
چگونه رفع شده است؟ آیا چنین الگویى از برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه، قابل استفاده 
است؟ این بررسى ترکیبى از روش هاى اسنادى ـ کتابخانه اى و روش تحلیل محتواى کیفى است. 
برنامه ریزي  تجربه  و  گرفته  بهره  توسعه  برنامه ریزي  تجربی  و  ضمنی  دانش  از  شده  سعى  همچنین 
پرسش  این  به  پاسخ  مبناي  اسالمی،  انقالب  از  پس  ایران  جامعه  در  توسعه  برنامه هاي  در  فرهنگی 
شامل  محور  پنج  در  توسعه،  برنامه هاى  در  بعدى  چند  فرهنگی  برنامه ریزي  مطالعه،  یافته هاى  باشد. 
سرمشق فرهنگی، رویکرد برنامه اي، قلمرو فرهنگی، اهداف فرهنگی و ابزارهاي برنامه است. براساس 
نتایج این مطالعه، در الگوى برنامه ریزى توسعه فرهنگى، سرمشق فرهنگى حاکم بر برنامه هاى توسعه، 
محوریت  با  مسئله محور  الگوي  سیاست گذاري  الگوي  هم زمان،  فرهنگی  تعالی گرایى  و  توسعه  گرایى 
دولت به جاى الگوي جهت دهی با نظارت دولت، تلقی هنجاري از فرهنگ بر محور اهداف پنج گانه 
مشارکت  و  جمعیت  کنترل  مصرف،  الگوي  اصالح  عمومی،  فرهنگ  اصالح  آموزش،  نظام  اصالح 

اجتماعی و اقتصادي زنان است.
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مقدمه 
برنامه ریزي توسعه1 در کشور با هدف انضباط بخشی و جهت دهی به فرایند توسعه انجام مى شود 
و هدف اصلی آن تسریع و شتاب بخشی به حرکت توسعه در کشور بوده است. «هدفمند شدن و 
مؤثرتر شدن طرح هاي عمرانی دولت» (رجب پور، 1398) و تسریع فرایندهاي توسعه (عظیمی، 
1391)2 از عوامل مؤثر بر شکل گیري و تداوم برنامه هاي توسعه در ایران نام دارد. برنامه هاي 
توسعه اگرچه در آغاز خصلت عمرانی داشت و بیشتر بر انضباط مالی و سامان دهی پروژه هاي 
عمرانی متمرکز بود؛ به مرور بر نقش سایر عوامل، ازجمله عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی 
توجه و تالش شد تا از ظرفیت این حوزه ها براي پیشبرد فرایند توسعه استفاده کنند. به دلیل 
ِتأکیدي که بر نقش عامل فرهنگی در توسعه کشورها در دهه 1960 میالدي بود، توجه به 
فرهنگ و توسعه فرهنگی3 در برنامه هاي توسعه افزایش چشمگیرى یافت؛ چنان که در برخی 
تحلیل ها عامل فرهنگی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه شناخته شد (عظیمی،1391، 
مسجد جامعی، 1381) و فرهنگ به عنوان زیرساخت اساسی توسعه معرفی شده است (صفار، 

1395: 16، تاجیک، 1379). 
شیوۀ  مى شود،  متبادر  اذهان  به  و  است  مشهور  فرهنگى  برنامه ریزى  درباره  آنچه  پس 
به کارگیري منابع فرهنگی4 براى توسعۀ یکپارچه شهرها، مناطق و کشورهاست (ایوانز، 1381: 
برنامه ها و  را فرایند تشخیص پروژ ه ها، طراحی  برنامه ریزي فرهنگی  اینکه  34)؛ دقیق تر 
مدیریت استراتژي هاي اجرا گویند. درواقع هدف این نوع برنامه ریزي، نگرش فرهنگی به انواع 

سیاست گذاري هاي عمومی5 است (ایوانز: 35). 
ظرفیت هاى  از  استفاده  و  کشور  پیشرفت  و  توسعه  بر  افزون  اسالمى،  انقالب  پیروزى  از  پس 
فرهنگى، به این منظور خواسته دیگرى نیز هم زمان با قوت و قدرت بیشترى مطرح شد: ارتقاء و اصالح 
نظام فرهنگى کشور در چارچوب ارزش هاى دینى. در نگاه رهبران انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی، 
فرهنگ مبداء خوشبختی ها و بدبختی هاي یک ملت دانسته شده (امام خمینی، صحفیۀ امام ج3) که 
بسان هواست، سبب رشد و سالمتی فرد و جامعه مى شود و نگرانی درباره آن، خواب را از چشم مى رباید 

(آیت اهللا خامنه اي، 1374). 
در چنین چشم اندازى، برنامه ریزي براي استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی در فرایند توسعه 
باید از رهگذر برنامه ریزي براي تحول در حوزه فرهنگ انجام شود و چه بسا بر آن مقدم باشد؛ 
1. Development planning
2. در کنار این عوامل در شکل گیري برنامه توسعه، برخی محققان به عوامل دیگري نیز اشاره کرده اند. مسئلۀ ذخایر طال و نقره حاصل 
از مخارج متفقین در ایران (سازمان برنامه و بودجه، 1343: 1). شکل گیري بانک بین المللی ترمیم و توسعۀ (بانک جهانی) و وام دهی به 

کشورهاي در حال توسعه بود (نیلی و کریمی، 1396: 36-35).
3. Culture and cultural development
4. Cultural resources
5. Public policy
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زیرا «انقالب اسالمى ایران به رهبرى حضرت امام خمینى (ره) اساسًا انقالبى فرهنگى بوده 
...{و} جهت گیرى اصلى آن تشکیل حکومت اسالمى و رسیدن به فرهنگ مطلوب اسالمى در 

جامعه در همه ارکان و اجزا بوده است» (همایون، فروزان، 1388). 
از این چشم انداز برنامه ریزي فرهنگی باید فرایندي دو بعدي باشد که از یک سو چشم به 
توسعۀ کالن کشور، نقش و سهم فرهنگ در این فرایند دارد و از سوي دیگر در همان حال به 

برنامه ریزي و تغییر فرهنگ در چارچوب نظام ارزشى و دینى می اندیشد.
هدف  و  خواست  دو  به  هم زمان  توجه  ضرورت  دلیل  به  فرهنگى  برنامه ریزى  نتیجه  در 
متفاوت تبدیل به مسئلۀ نظام برنامه ریزى مى شود. چگونه این دو خواست کنار یکدیگر پیگیرى 
مى شود؟ منظور از برنامه ریزي فرهنگی با اهداف توسعه اي و تعالى بخشى فرهنگى چیست؟ 
چگونه می توان از یک سو با برنامه ریزي از ظرفیت هاي فرهنگی براي اهداف توسعه بهره برد؟ و 
از سوى دیگر نظام فرهنگى را در راستاى ارزش هاى دینى ارتقاء داد؟ این دو خواست متفاوت 
و نه لزومًا متضاد در نظام برنامه ریزى چگونه تجسم و تحقق پیدا کرده است؟ این تجربه چه 
درس هایی براي برنامه ریزي امروز به خصوص برنامه هفتم توسعه در حوزۀ فرهنگ دارد؟ در 
تدوین برنامه هاي توسعۀ آینده از جمله برنامۀ هفتم براى بخش فرهنگ باید از چه الگویی 

استفاده شود؟ 
با توجه به اینکه اکنون کشور در شرایط پایان برنامۀ ششم توسعه و آغاز برنامۀ هفتم توسعه 
قرار دارد، بازخوانى تجربۀ برنامه ریزى فرهنگى و شناسایى الگوى برنامه هاى توسعه در حوزۀ 

فرهنگى، از جنبه کاربردى و عملى نیز براى نظام سیاست گذارى کشور راهگشا خواهد بود.

پیشینه پژوهش
چند تحقیق مستقیم و غیرمستقیم در حوزۀ برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه صورت 
گرفته است. در برنامه هاي توسعۀ ایران، به خصوص پس از پیروزي انقالب اسالمی توجه به 
عامل فرهنگ و استفاده از توان و ظرفیت هاي فرهنگی کشور در فرایند توسعه، بخش ثابت 
ادبیات  در  توسعه  برنامه هاي  در  فرهنگی  برنامه ریزي  به  توجه  است.  بوده  توسعه  برنامه هاي 
سوم  برنامۀ  تصویب  و  تدوین  زمانی  دورۀ  و  دهۀ 80  به  عمدتًا  دانشگاهی  تحقیقات  و  علمی 
توسعه باز می گردد. در این دوره مجموعه اي از تحقیقات و مقاالت در خصوص شرایط، اصول 
و الزم هاى برنامه ریزي توسعه در حوزۀ فرهنگ منتشر شده است (خادم، 1385). در مطالعه اى 
به موضوع مدیریت راهبردى فرهنگ و چالش هاى برنامه ریزى فرهنگى در ایران مى پردازد. 
و  است؟  راهبردى  اساسًا  فرهنگ  حوزۀ  برنامه ریزان  نگاه  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  او 
اساسى،  چالش  که  مى دهد  پاسخ  چنین  چیست؟  ایران  در  فرهنگى  برنامه ریزى  چالش هاى 
شناخت  با  راهبردى  برنامه ریزى  در  است.  کشور  فرهنگى  برنامه ریزى  در  راهبردى  نگاه  نبود 
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نقاط قوت، ضعف و تهدیدها، بهترین شیوه براى دسترسى به اهداف تعیین مى شود. مهم ترین 
چالش هاى مدیریت راهبردى فرهنگى کشور عبارت است از:

- فقدان روشى مبتنى بر مدیریت راهبردى در تدوین اهداف و برنامه هاى کشور؛
- نبود ارتباط بین برنامه ها و چشم انداز کشور در حوزۀ فرهنگ؛

- نداشتن اهداف راهبردى در حوزۀ فرهنگ؛
- فقدان ارتباط بین شاخص ها و اهداف در حوزۀ فرهنگ؛

- مشخص نبودن اقدام هاى الزم براى تحقق اهداف و تقویت هر یک از شاخص ها؛
- نبودن نظام پایش مناسب براى انحراف از اهداف.

رضایـى و فـردرو (1386) در اثـر خـود بـا عنـوان «آشـنایى بـا اصـول برنامه ریـزى و 
فرهنگـی  برنامه ریـزي  یـک  اساسـی  ویژگی هـاي  مى کننـد:  بیـان  فرهنگـى»  برنامه ریـزى 
موفقیـت آمیـز، این اسـت که اوًال اجـراي برنامه در بسـتري صورت گیرد تـا از حداقل طراوت 
و نشـاط فرهنگـی و اجتماعـی برخـوردار باشـد و ثانیـًا نتایـج اجـراي برنامـه موجـب افزایش 
ایـن طـراوت شـود. امـروزه ایـن مهم بـدون مشـارکت داوطلبانـۀ مـردم ممکن نخواهـد بود. 
همچنیـن بیـان مى کننـد اگـر برنامه ریـزي را بـه چهـار نـوع تحلیلـی، واقع بینانـه1، راهبردي2 
و دموکراتیـک3 تقسـیم کنیـم، بـا انتخـاب هـر یـک از ایـن انـواع، خـود را در چارچوبـی قرار 
داده ایـم کـه بایـد طبـق الزام هـاى آن رفتـار کنیـم. برنامه ریـزي، ابـزار نیسـت که بـه دلخواه 
اسـتفاده گـردد؛ بلکـه هـر نظـام از برنامه ریـزي، محدودیت هـا و قابلیت هایـی را هم زمـان به 
برنامه ریـز تحمیـل می کنـد. محدودیـت دیگـري کـه برنامه ریـزي فرهنگی دارد به سـاختمان 
فرهنـگ مربـوط اسـت. صالحـى امیـرى و دولـت آبـادى (1387) در اثـر خـود  بـا عنـوان 
«مبانـى سیاسـت گذارى و برنامه ریـزى فرهنگـى، بـا هـدف آشـنایى بـا اصـول برنامه ریزى و 
برنامه ریـزى فرهنگـى» بیـان مى کننـد کـه برنامه ریـزى فرهنگـى، از عوامـل متعـدد داخلى و 
خارجـى تأثیـر مى گیـرد و سـاختار نظـام فرهنگـى، اقتصـادى، سیاسـى و اجتماعـى مهم ترین 
عاملـى اسـت که بـر صـورت و محتـواى برنامه ریـزى فرهنگى تأثیـر مى گـذارد. همچنین در 
سـطحى فراملـى، برنامه ریـزى فرهنگـى از جایگاهـى که کشـورها در نظام بین الملـل دارند و 
همچنیـن فراینـد جهانـى شـدن متأثر اسـت. در این کتـاب بر سـازماندهى نیز به عنـوان اصل 
یـا مؤلفـۀ ضـرورى - کـه در مدیریت فرهنگى بایسـتى بـدان توجه داشـت ـ تأکید مى شـود. 
صالحـى امیـرى در مطالعـه اى بـا عنـوان «الزامـات برنامه ریـزى مطلـوب فرهنگـى» بـه این 
سـؤال مى پـردازد کـه ویژگى هـا و الزامات برنامه ریـزى مطلـوب فرهنگى چیسـت؟ نتایج این 
مطالعـه نشـان مى دهـد برنامه ریـزى فرهنگـى مطلـوب بایسـتى داراى ویژگى هـاى منعطـف 
1. Realis tic Analysis
2. S trategic Analysis 
3. Democratic Analysis
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بـودن، انضمـام و تجربـى باشـد؛ همچنین براسـاس تعریف محدود از فرهنگ اسـتوار باشـد و 
از دیگـر سـو انتخابـى باشـد و صرفـًا به برخـى متغیرهـاى راهبردى در سـطح فوقانـى جامعه 
توجـه کنـد. از دیگـر ویژگى هـا سـاختارى بـودن اسـت، نه اجبـارى که اخیـراً به ایـن موضوع 
در ادبیـات برنامه ریزى و توسـعه توجه جدى شـده اسـت. مشـارکت، مردمى بـودن و داوطلبانه 
بـودن از دیگـر ویژگى هـاى برنامه ریـزى فرهنگى مطلوب اسـت که بدان اشـاره شـده اسـت. 
همـان طـور کـه از نتایـج ایـن پژوهش هـا هویداسـت، تمرکـز ایـن تحقیقـات بـر حـوزۀ 
فرهنـگ بـوده اسـت و کمتـر بـه رابطـۀ دوگانـه و هم زمـان فرهنـگ بـا توسـعه و توسـعۀ 
فرهنگـى پرداخته انـد. در واقـع ایـن تحقیقات با مسـئلۀ اصلـى این پژوهشـ  کـه برنامه ریزى 
براى توسـعه هم زمان فرهنگ در چارچوب نظام ارزشـى و  اسـتفاده از فرهنگ براى پیشـبرد 
جریـان توسـعه در کشـور اسـت ـ کمتـر توجـه کـرده و صرفـًا یـک بعدى مسـئله را بررسـى 
کرده انـد. همچنیـن تحقیقـات متمرکـز بـر بعد توسـعه صرفًا مسـئلۀ توسـعه را در کانون توجه 

خـود قـرار داده و بـه بعـد ارتقـاى فرهنگـى توجهى نداشـته اند.
این نکته را می توان در تحقیقات آل یاسین (1392) با عنوان «تاریخچه برنامه ریزي توسعه 
در ایران»، توفیق (1385) با عنوان «برنامه ریزي در ایران و چشم انداز آینده آن» نیلی و کریمی 
(1396) با عنوان «برنامه ریزي در ایران»، (1356-1316) رجب پور (1398) با عنوان «مروري 

بر تحوالت نظام برنامه ریزي در ایران» مشاهده کرد. 
در زمینـۀ تحقیقـات خارجـى نیـز ایـن توجـه تـک بعـدى بـه موضوع مشـاهده مى شـود،  
هالیفاکـس1(2014) در مطالعـه خـود بـه برنامه ریـزى فرهنگـى در کانـادا پرداخته اسـت. این 
مطالعـه به دنبـال ارزیابـى وضعیـت برنامه ریـزى فرهنگـى در کانـادا از نظـر الگوهـاى رایـج 
اسـت. همچنیـن الگـو «تغییـر اقتصـادى» را تأثیرگذارتریـن تئـورى و الگـو در برنامه هـاى 
فرهنگـى مـورد مطالعـه دانسـته و نشـان مى دهـد کانـادا در تـالش اسـت تـا اقتصـاد را از 
سیاسـت هاى فرهنگـى و بـا تغییـر اولویت هاى دولـت، راه اندازى کنـد. همچنیـن برنامه ریزى 
فرهنگـى در تـالش بـراى بهبـود کیفیـت زندگـى شـهروندان، از جملـه سـاکنان، مهاجران و 
گردشـگران اسـت. جوامـع پایدار یکـى دیگـر از تئورى هاى برجسـته در برنامه هـاى فرهنگى 
در کاناداسـت: ایـن نظریـه از آینده نگـرى بلندمـدت بـراى شـهرهاى کانـادا صحبـت مى کند. 
حضـور انسـجام اجتماعـى، شـمول اجتماعـى و سـرمایۀ اجتماعـى نیـز به عنـوان نظریه هایى 
کـه قویـًا برنامه هـاى فرهنگـى را شـکل و جهـت مى دهـد، نشـان مى دهـد کـه مقامـات و 

مسـئوالن، تنـوع فرهنگـى را کمـک بـه هـدف برنامه ریـزى فرهنگـى در کانـادا مى داننـد.
بورپ2 (2019) در بررسى  مطالعۀ تام  این پژوهش،  به موضوع  شاید مرتبط ترین تحقیق 

1. Halifax, Nova Scotia
2.  Tom Borrup
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برنامه ریزى فرهنگى در ایاالت متحده به مدت 4 دهه است.  او بر اساس نتایج نظرسنجى 
سال 2017 و مقایسۀ یافته هاى آن با مطالعۀ سال 1994 به شناسایى راه هایى مى پردازد که 
مسئلۀ  است.  شده  کامل  فعالیت،  دهه  چهار  مدت  به  فرهنگى  بخش  و  فرهنگى  برنامه ریزى 
به  هنر،  توسعۀ  از  تغییر  باعث  جامعه  فرهنگى  برنامه ریزى  آیا  است:  این  مقاله،  اصلى این 
کمک  هنر  در  جامعه  چرخش  به  فرهنگى  برنامه ریزى  مى شود؟ آیا  گسترده تر  جامعۀ  توسعۀ 
جامعه  مسائل  از  وسیع ترى  دامنۀ  به  اخیر  فرهنگى  برنامه هاى  تحقیقات،  مى کند؟ براساس 
مى پردازد و انتظارات از برنامه ریزى فرهنگى در میان رهبران بخش فرهنگى گسترش یافته 
شده  متمرکز  جامعه  نیازهاى  بر  بیشتر  فرهنگى  برنامه ریزى  از  انتظارات  دهۀ 1990  است. از 
است تا نیازهاى بخش داخلى. اما برنامه ریزى فرهنگى از دو جهت مهم با شکست مواجهه شده 
است: یک ادغام برنامه هاى فرهنگى با برنامه هاى عمومى شهر و دوم توزیع عادالنه تر منابع 
به جوامعى که کمتر از آنها نمایندگى مى کنند همچون جوامع رنگین پوستان و جوامع مهاجر. 
پس با توجه به اینکه نتایج این تحقیق، چالش ها و حتى شکست در برنامه ریزى فرهنگى 
را با اهداف هم زمان فرهنگى و توسعه اى نشان مى دهد، در این پژوهش نیز الگوى برنامه ریزى 

هم زمان فرهنگى و توسعه اى بررسى شده است.
 

 فرهنگ و برنامه ریزى فرهنگى
زمانی که از برنامه ریزي و سیاست گذاري فرهنگی سخن گفته می شود، بى درنگ مسئلۀ حدود 
و ثغور معنایی مفهوم فرهنگ رخ می نمایاند. منظور از فرهنگ1 چیست و شامل چه حوزه هایی 
سیاست گذاري  و  برنامه ریزي  نظام  در  مشخصی  و  روشن  پاسخ  اگرچه  پرسش  این  می شود؟ 
فرهنگی کشور ندارد؛ اما در تقسیم کار برخی نهادها، از جمله کمیسیون هاي مجلس شوراي 
مجلس  داخلی  آیین نامۀ  قانون  مادۀ 56  اساس  بر  دارند.  نظر  در  آن  براي  دامنه اي  اسالمی، 
«کمیسیون فرهنگى براى انجام وظایف محوله در محدودۀ فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا 
و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین نامه 

تشکیل مى شود».
این تعریف از قلمرو فرهنگ، حوزه هاي آموزش، اجتماعی، سالمت و حتی گردشگري 
را بیرون از قلمرو برنامه ریزي و سیاست گذاري فرهنگی در نظر می گیرد. اما بر اساس رویکرد 
حاکم بر برنامۀ اول توسعه، فرهنگ و آموزش در نظام سیاست گذاري و برنامه ریزي به خصوص 
در برنامه هاي توسعه تا دورۀ تاریخی مشخصی همزاد و همراه هم بوده و حتی می توان گفت 
آموزش قلب نظام سیاست گذاري و برنامه ریزي فرهنگی بوده است. با این حال از مقطع تاریخی 
خاصی، این دو بخش هم به جهت برنامه ریزي و هم ساختاري از یکدیگر تفکیک می شود. 

1. Culture
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اگرچه  می شود.  کم رنگ  آن  فرهنگی  وجوه  عمًال  و  شده  علم  معادل  آموزش  که  به گونه اي 
همچنان شوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذار حوزه هاي فرهنگی 
و آموزشی، ماهیت یکپارچه خود را حفظ کرده است؛ با این حال درون این شورا، فرایندها و 
ساختارهاي فرهنگی از آموزشی تفکیک شده و عمًال نوعی وحدت صوري و ظاهري در ساختار 

سیاست گذاري فرهنگ و آموزش در این شورا باقی مانده است.1
اما و با وجود تفکیک سیاست گذاري آموزشی از سیاست گذاري فرهنگی به لحاظ ساختاري 
و نهادي، آموزش همچنان یکی از مهم ترین ابزارهاي فرهنگ سازي و برنامه ریزي فرهنگی 
محسوب می شود. تنظیم محتواي آموزشی در برنامه ریزي درسی در دوره هاي آموزش عمومی 
و آموزش عالی، در نظر گرفتن آموزش ها و برنامه هاي آموزشی تکمیلی و همچنین اختصاص 
بخش  همچنان  قران،  آموزش  و  دینی  باورهاي  و  عقاید  آموزش  به  آموزش  زمان  از  بخشی 

مهمی از برنامه هاي فرهنگی در نظام آموزش کشور است.
داستان تعریف فرهنگ به داستان فیل در تاریکی موالنا شباهت دارد که هر کسی فیل 
سرنوشت  به  می رسد  نظر  به  نیز  فرهنگ  می کند.  تعریف  خود  دیدگاه  و  تجربه  اساس  بر  را 
وادي  وارد  محققان  از  بسیاري  مفهوم  این  تعریف  براي  تالش  در  است.  شده  دچار  فیل  آن 
بی پایان تعریف فرهنگ شده اند و از دل آن صدها تعریف بیرون آمده است. محمد روح االمینی 
می نویسد: «هرسکووتیس از حدود 250 تعریف یاد می کند، کروبر بر 300 تعریف اشاره می کند 
و گاه نیز رقم 400 را براي تعداد تعریف فرهنگ می بینیم» (روح االمینی، 1377) و داریوش 
با  فرهنگ،  مفهوم  تکوینی  سیر  بررسی  فرهنگ» ضمن  مفهوم  و  کتاب «تعریف  در  آشوري 
(آشوري، 1396).  می کند  طبقه بندي  گروه هایى  در  را  تعاریف  این  تعریف،  حدود 100  آوردن 
تعریف فرهنگ اگرچه محل کشاکش آراء و اختالف نظرهاست، با این حال به نظر می رسد در 
میان همۀ تعاریف ارائه شده از فرهنگ، درونی بودن و ذهنی بودن فرهنگ، وجه تمایز فرهنگ 
از سایر عرصه هاي حیات اجتماعی است. فرهنگ را چه به معناي فرایند رشد و فاصله گیري 
انسان از غریزه تعریف کنیم، چه آن را براساس مصادیق و محصوالت فعالیت ذهنی و احساسی 
مشخصی چون شعر، موسیقی و چه شیوه و سبک زندگی مردمان یک جامعه (ویلیامز، 1376، 
میلر، 1389). در هر سه نوع تعریف از فرهنگ عنصر درونی بودن و ذهنی بودن آن مشترك 

1. دو گانگی در ساختار و وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی را از شرح وظایف شورا (که روي پایگاه اطالع رسانی این شورا قرار 
دارد) نیز مشهود است:

«از جمله وظایف شوراى عالى انقالب فرهنگى، مى توان در سه حوزۀ سیاست گذارى، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندى نمود. تهیه و 
تدوین سیاست ها و طرح هاى راهبردى کشور در زمینه هاى مختلف فرهنگى از جمله در حوزه هاى زنان، تبلیغات، اطالع رسانى، چاپ و 
نشر، بى سوادى، دانشگاه ها، برقرارى روابط علمى و پژوهشى و فرهنگى با سایر کشورها، همکارى حوزه و دانشگاه، فعالیت هاى دینى و 
معنوى، تهاجم فرهنگى و سایر حوزه هاى فرهنگى مربوطه از جمله وظایف سیاست گذارى این شورا محسوب مى شود. همچنین تعیین 
ضوابط تأسیس مراکز علمى و آموزشى و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا مى باشد. بررسى 
و تحلیل شرایط فرهنگى ایران و جهان، بررسى الگوهاى توسعه و پیامدهاى فرهنگى آن، بررسى وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز 

نظارت بر اجراى مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتى شوراى عالى انقالب فرهنگى مى باشد.»
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است و البته آگاهی، عالئق و عواطف افراد را شکل می دهد و متأثر از آن تغییر می کند.
در نتیجه می توان در تعریف فرهنگ از عناصر مشترك در میان تعاریف متعدد استفاده کرد 
و  فرهنگ را قلمرو آگاهی، عالقه، گرایش و تمایل به رفتار و شیوۀ خاصی از زندگی دانست 
که در فضاي اجتماعی به شکل هنجارها و دستورهاي قانونی و عرفی رفتار ظاهر شده و در 
قالب خوب، بد و باید و نباید رفتار افراد را جهت می دهد. پس منظور از برنامه ریزي فرهنگی 
هرگونه برنامه ریزي هدفمند، آگاهانه و ارادي (اکبري، 1381، صالحی امیري،1390) در ارتباط 
با آگاهی، تمایالت و گرایش هاي افراد جامعه است که درنهایت هدایت کننده رفتار آنها خواهد 
برنامه ریزي  در  هدایت  این  جهت   .(1395 (صفار،  می دهد  شکل  را  آنها  رفتار  الگوي  و  بود 
فرهنگی اهداف توسعه است. در ادامه و در جست وجوي روش برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي 
توسعه، می توان از نظام مفهومی به عنوان ابزارهاي تحلیل و استنباط مواد و داده هاي مرتبط با این 
موضوع استفاده کرد. این مفاهیم شامل مواردي است که در هر نوع برنامه ریزي باید به آن توجه 

شود:

سرمشق و چشم انداز فرهنگی
هدف اصلی از برنامه ریزي در حوزه فرهنگ چیست؟ «سرمشق و چشم انداز فرهنگی1» مفهومی 
است که دربارۀ این پرسش به کار گرفته می شود. منظور از چشم انداز فرهنگی نوع نگاه به فرهنگ 
است. آیا فرهنگ امکان و ظرفیتی است که در خدمت توسعه قرار مى گیرد یا صرفاً در فرایندهاي 
توسعه باید به پیوست فرهنگی نیز توجه کرد؟ در اینجا سه دیدگاه و رویکرد نظري قابل مشاهده 
است. رویکرد اول توسعۀ فرهنگی است. یعنی فرهنگ در خدمت توسعه. رویکرد دوم پیوست 
فرهنگی2  است. به معناي توجه به فرهنگ در فرایند توسعه؛ و رویکرد سوم، تعالی فرهنگی است 
که هم زمان با استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی براي توسعه، نظام فرهنگی را نیز ارتقا بخشیده و 
متحول می سازد. در این رویکرد، شاهد توسعۀ هم زمان جامعه و فرهنگ در جهت نقطۀ مطلوب 
نظام سیاسی هستیم. در هر سه رویکرد محتوا و مضمون مشخصی به شکل آگاهانه با هدف تغییر 
رفتار افراد به جامعه تزریق می شود. در رویکرد توسعه اي اخالق کار، بهره وري و تربیت نیروي 
انسانی متناسب با فرایند توسعه، به عنوان سرمشق انتخاب می شود. اما در تعالی فرهنگی افزون بر 
اخالق کار، تقویت معنویت، اعتالى معرفت دینی و ... نیز مد نظر است (آزاد ارمکی، منوري، 1392، 
اکبري، 1381، میلر1389). شاخص بررسى احکام به این صورت است: احکامى که با مضمون 
اصالح و تغییر رفتارهاى معطوف به توسعه و پیشرفت کشور تدوین شده است، همچون مبارزه با 
بى سوداى، در مقولۀ احکام با سرمشق توسعه و پیشرفت، احکامى که مضمونى معطوف به ارتقاء 

1. Exemplary and cultural Perspective
2. Cultural Attachment
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نظام فرهنگى دارد، همچون گسترش دیندارى در جامعه، در مقولۀ احکام با سرمشق تعالى و آن 
دسته از احکامى که مضمونى معطوف به هر دوى این جنبه ها دارد، از قبیل اصالح الگوى مصرف، 

در مقولۀ تلفیق گرایى فرهنگى قرار مى گیرد. 

رویکرد سیاست گذارانه
سؤال مهمى که اینجا مطرح مى گردد اینکه: در برنامه ریزي فرهنگی از چه رویکردي استفاده می کنیم؟ 
دومین مفهوم «رویکرد سیاست گذارانه1» است. این مفهوم به دو گونۀ سیاست گذاري کنشگر2 
و تصدى گر و سیاست گذار جهت ده تقسیم می شود. در سیاست گذاري کنشگر و اجرایى، تأکید 
در  است.  برنامه  اجراي  اصلی  متولی  خود  دولت  و  است  معین  مسئله  حل  براي  راه حل ها  بر 
حالی که در سیاست گذاري جهت دهى صرفًا وضعیت مطلوب و مورد نظر در قالب سیاست ها و 
برنامه ها بیان شده و دولت به عنوان هدایت کننده و نظارت کننده در نقش ستادي ظاهر می شود 
(آزاد ارمکی، منوري، 1392). شاخص بررسى احکامى در این بعد دسته بندى احکام با مضمون 
قاعده گذارى و تنظیم گرى در دستۀ احکام سیاست گذارى و احکام با مضمون اقدام و عمل مشخص 

در دستۀ احکام تصدى گرى است.

تلقى فرهنگى
 دامنه و قلمرو برنامه ریزي را در چه حدي تعریف می کنیم؟ در اینجا سومین مفهوم «تلقی فرهنگی3» 
مطرح مى شود؛ تعریفی که از فرهنگ در الگوي برنامه ریزي فرهنگی وجود دارد، براساس این 
مفهوم، قابل شناسایی است. ذیل این مفهوم سه تلقی هنجاريـ  تربیتی4، عرفیـ  انسان شناختی5 
و زیبایی شناسانه6 از فرهنگ وجود دارد (آزاد ارمکی، منوري، 1392).  براساس تلقی فرهنگی میزان 
مستقل یا وابسته بودن فرهنگ نیز مشخص می شود. آیا فرهنگ در برابر اقتصاد و سیاست متغیر 

مستقل یا متأثر است؟
پس در تلقی هنجاري و تربیتی فرهنگ برتر و باالتري وجود دارد که فرهنگ موجود باید 
نسبت به فرهنگ برتر تغییر کند. در این تلقی فرهنگ به مثابۀ شیوۀ زندگی در نظر گرفته 
می شود. به همین دلیل نیز نسبت به اقتصاد و سیاست حالت زیرساخت و زیربنایی دارد. در تلقی 
عرفی و انسان شناختی، فرهنگ موجود به رسمیت شناخته شده و تمرکز بر تنوع و گوناگونی 

1. Policy-making Approach
2. Executive Approach
3. Cultural Perception
4. Normative-Educational
5. Cus tomary-Anthropological
6. Aes thetic Consideration

تجربه برنامه ریزي و الگوي برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه
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فرهنگ، حفظ و صیانت از آن است.  درواقع به جاي تغییر و تحول از مفاهیم صیانت و حفظ 
استفاده می شود. در تلقی زیبایی شناختی نیز موضوع سیاست گذاري بر تولید، توزیع و مصرف 
مصرف  و  توزیع  در  عدالت  تولید،  از  حمایت  درخصوص  و  بوده  متمرکز  فرهنگی  کاالهاي 

کاالهاي فرهنگی سیاست گذاري می کند. 
شاخص بررسى احکام در این بعد به این صورت است: احکامى که مضمونى معطوف به 
تغییر الگوى فرهنگى دارد در تلقى هنجارى، احکامى که معطوف به ترویج و گسترش فرهنگ 
موجود است در تلقى انسان شناختى و احکامى که مضمون معطوف به کاال ها و صنایع فرهنگى 

دارد، در تلقى زیبایى شناسانه قرار مى گیرد.

 نقاط تمرکز 
نقاط تمرکز1 در برنامه ریزي فرهنگی  کدام است؟ «نقاط تمرکز» چهارمین مفهوم قابل استفاده است. 
نقاط تمرکز برنامه متغیرهاي اثربخش بر حیات فرهنگی است که نقش تعیین کننده در سرانجام 
برنامه هاي فرهنگی دارد. نقاط تمرکز عمدتاً در دو سطح اصالح فردي و اصالح اجتماعی متمرکز 
است. در اصالح فردي هدف برنامه فراهم ساختن زمینه هاي الزم براي اصالح افراد است؛ اما در 
اصالح اجتماعی کلیت یک جامعه هدف گذاري شده است. اصالح الگوي مصرف سیاست کاهش 
یا افزایش جمعیت به عنوان نقطۀ تمرکز شامل هر دو سطح فردي و اجتماعی مى شود (آزاد ارمکی، 

منوري، 1392، اکبري، 1381، میلر، 1389).

 ابزارهاى برنامه ریزى
 اولویت هاي اصلی ما در برنامه ریزي فرهنگی چیست؟ «ابزارهاي برنامه ریزي2» در سیاست گذاري 
مفهوم پنجمی است که ابزارهاي استفاده شدۀ سیاست گذار و برنامه ریز را نشان می دهد. آیا 
این ابزار معطوف به ایجاد آگاهی و افزایش دانش است یا آنکه بر عنصر محدودسازي، ترس و 
ابزار پلیسی تأکید دارد؟ در ابزارهاي فرهنگی سه بُعد باید از یکدیگر تفکیک شود. بُعددرونی، 
یا  میل  بُعددرونی،  از  منظور  فرهنگی.  برنامه ریزي  در  استفاده  مورد  بُعدمخاطب  و  بُعدابزاري 
قوۀدرونی است که به عنوان نقطۀ اثرگذاري انتخاب می شود. مثًال احساسات یا عواطف افراد، 
آگاهی و توانایی عقلی یا ترس و غریزۀ بقا. در بُعدابزاري، ابزارهایی مورد نظر است که براي 
رسانه اي،  محصوالت هنري،  قدرت سخت،  اثرگذاري بر بُعددرونی استفاده می شود. پلیس و 
آموزش و تبلیغ سه نوع بسیار شایع در نظام فرهنگ سازي است. در بُعدمخاطب نیز گروه ها و 

اقشار هدف از قبیل زنان، جوانان یا عموم مردم انتخاب می شوند.

1. Focus points
2. Planning tools
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به این ترتیب می توان چارچوب مفهومی این تحقیق را در قالب این جدول نشان داد:
جدول 1. چارچوب مفهومی تحلیل برنامه هاي فرهنگی

سیاست ها و ابعادابزارهاي مفهومی
احکام مرتبط

سرمشق  فرهنگی
_توسعه و پیشرفت

_تعالی فرهنگی (دین گرا)

_تلفیق گرایى فرهنگى

«الگوي سیاست گذاري»
_سیاست گذارى و جهت دهى

_تصدى گرى و کنش گرى

«تلقی فرهنگی»
_هنجاري ـ تربیتی

_عرفی ـ انسان شناختی

_زیبایی شناختی

«نقاط تمرکز»
_فردي

_اجتماعی

«ابزار برنامه ریزي»
_بُعددرونی (احساسات یا عواطف افراد، آگاهی و توانایی عقلی یا ترس و غریزۀ بقا)

_بُعدابزاري (پلیس و قدرت سخت، محصوالت هنري، رسانه اي، آموزش و تبلیغ)

_مخاطب (اقشار ـ عموم مردم)

روش پژوهش
ــف  ــاي مختل ــم اندازها و دیدگاه ه ــد از چش ــش می توان ــن پژوه ــؤال هاي ای ــه س ــخ ب پاس
ــاى  ــى از روش ه ــه ترکیب ــن مطالع ــود. ای ــام ش ــی انج ــاي متفاوت ــتفاده از روش ه ــا اس و ب
اســنادى ـ کتابخانــه اى و روش تحلیــل محتــواى کیفــى اســت. همچنیــن در ایــن تحقیــق 
ــه  ــعه اســت و تجرب ــزي توس ــی برنامه ری ــی و تجرب ــش ضمن ــرى از دان ــر بهره گی ــعى ب س
برنامه ریــزي فرهنگــی در برنامــه هــاي توســعه در جامعــه ایــران پــس از انقــالب اســالمی، 

مبنــاي پاســخ بــه ایــن پرســش انتخــاب شــده اســت.
بـراي آشـکار کردن الگوهاي معنایی پنهـان از میان اطالعـات و داده هایی که درخصوص 
یـک موضـوع وجـود دارد، از روش تحلیـل محتواي کیفی1 اسـتفاده شـده اسـت. پـس منظور 
مـا از محتـوا در ایـن پژوهـش سیاسـت ها، خط مشـی ها و احکامـی اسـت کـه در قالـب سـند 
برنامـۀ اول توسـعه بـه تصویـب مجلس شـوراي اسـالمی رسـید و مبنـاي اقدامـات دولت در 
بـازۀ زمانـی مشـخص بـود و اکنون در دسـترس عموم قـرار دارد.2 برنامه هاي توسـعه در قالب 

1. افزون بر کتاب هاي مختلف روش تحقیق، مقالۀ تحلیل محتواي کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، مؤمنی راد و 
همکاران که در فصلنامۀ اندازه گیري تربیتی به چاپ رسیده است، درخصوص ابعاد مختلف این روش توضیح داده است.

2. محتوا از این منظر، هر نوع سندي است که حاوي اطالعات و داده ها درخصوص موضوعات مختلف باشد. خواه این سند شکل مکتوب، 

تجربه برنامه ریزي و الگوي برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه
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اسـناد مکتـوب (داده هـاي مکتـوب) ایـن امـکان را به محقـق می دهد تا بـا اسـتفاده از روش 
تحلیـل محتـواي کیفـی وی ژگی هـاي منـدرج در آن را به صـورت عینـی و منظـم اسـتخراج 
کنـد. چـرا کـه روش تحقیـق کیفی بیشـترین تناسـب را بـراي تحلیل داده ها به شـکل اسـناد 
دارد (مؤمنـی و همـکاران، 1392).  در واقـع تحلیـل محتـواي کیفـى، روشـى اسـت کـه بـراي 
اسـتنباط نظام منـد و عینـی از یـک محتـوي معیـن، اسـتفاده می شـود (هولسـتی، 1373) و 
در مقابـل اسـتنباط غیرنظام منـد قـرار دارد کـه  معمـوًال توسـط اشـخاص در جریـان زندگـی 
روزمره اسـتفاده می شـود.  در  واقع هرگونه اسـتنباط و برداشـتی از محتواي معین و مشـخصی 
تحلیـل محتواسـت. تفـاوت تحلیل محتـواي علمی در نظام مند بودن این اسـتنباط و برداشـت 
اسـت کـه امـکان ارزیابی و اعتبارسـنجی آن برداشـت و اسـتنباط را فراهم می سـازد. درنتیجه 

توصیـف عینی محتـوي پیـام ممکن می شـود (کریپنـدورف، 1378).
بـه همیـن دلیـل برخی بـر این باور بوده انـد که تحلیل محتوا توان پاسـخ به پرسـش هایی 
از نـوع چرایـی را نـدارد و تنهـا می توانـد پاسـخگوي سـؤال هاى چیسـتی و چـه چیزي باشـد 

(چلیمسـکی 1989 بـه نقل از مؤمنی و همـکاران، 1392).
جامعــۀ آمــاري ایــن تحقیــق، احــکام، سیاســت ها و خط مشــی هاي الگــوى برنامه ریــزى 
در برنامه هــاى توســعه و نمونــه انتخــاب شــده براســاس روش نمونه گیــري هدفمنــد احــکام، 
خط مشــی ها و سیاســت هاي مرتبــط بــا بخــش فرهنــگ برنامــۀ اول توســعه اســت. 
هرچنــد میــزان و تعــداد نمونــه در روش هــاي کیفــی براســاس شــاخص اشــباع نظــري انجــام 
ــل  ــا تحلی ــوارد نمونه ه ــه م ــتفاده شــده و هم ــن از روش تمام شــماري اس می شــود، همچنی
و ارزیابــی شــده اســت. واحــد تحلیــل نیــز احــکام برنامه هــاي توســعه اســت کــه در قالــب 
جملــه یــا بنــد بیــان شــده و حکــم و دســتور مشــخصی را در حــوزۀ فرهنــگ بیــان می کنــد. 
ــه  ــد زمین ــق دانســت. واح ــن تحقی ــل ای ــد تحلی ــی را واح ــم قانون ــوان حک ــه می ت درنتیج
هــم سیاســت کالن حاکــم بــر برنامــه یــا چشــم انداز کلــی حاکــم بــر تدویــن برنامه هــاى 
ــراى  ــزى ب ــه برنامه ری ــت. اگرچ ــع آن اس ــگ تاب ــکام بخــش فرهن ــه اح ــت ک ــعه اس توس
ــر 5  ــتمل ب ــت و مش ــور اس ــى در کش ــوابق طوالن ــعه داراى س ــاى توس ــعه و برنامه ه توس
ــت؛  ــوده اس ــالب اســالمى ب ــس از انق ــه پ ــالب و شــش برنام ــل از انق ــعۀ قب ــۀ توس برنام
امــا در نظــام جمهــورى اســالمى و پــس از انقــالب اســالمى برنامــۀ اول توســعه نخســتین 
ــر از آن  ــى و مهم ت ــت آن فرهنگ ــه ماهی ــود ک ــى ب ــام سیاس ــزى در نظ ــۀ برنامه ری تجرب
ــام  ــذاري نظ ــی ریل گ ــعه به نوع ــۀ اول توس ــن رو برنام ــت. از ای ــده اس ــف ش ــى تعری دین
ــى  ــعه به نوع ــاي توس ــایر برنامه ه ــت و س ــالمى اس ــورى اس ــعه در جمه ــزي توس برنامه ری
متأثــر از الگــوي برنامه ریــزي برنامــۀ اول توســعه اســت. تحلیــل برنامه هــاى دوم تــا ششــم 

یا تصویري یا صوتی داشته باشد، مهم داشتن اطالعات و داده از واقعه، پدیده یا موضوع معین است.
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توســعه، نشــان از عناصــر ســاختارى مشــابه در ایــن برنامه هــا دارد (رجب پــور، 1398). هــر 
ــطحى  ــاب و س ــى انتخ ــۀ مطالعات ــوان نمون ــوان به عن ــم مى ت ــا را ه ــن برنامه ه ــک از ای ی
ــۀ  ــن تحقیــق برنام ــل شــد. در ای ــا را در آن قائ ــه دیگــر برنامه ه ــرى نســبت ب از تعمیم پذی
ــى در آن  ــعه گرا و تعالى بخــش فرهنگ ــاى توس ــه گرایش ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــعه ب اول توس
ــۀ اول  ــام در دورۀ برنام ــى نظ ــى و دین ــت ارزش ــوده و ماهی ــد ب ــان قدرتمن ــکل هم زم به ش
توســعه حــدت و شــدت بیشــتر و باالتــرى دارد؛ و در نتیجــه مطالبــه بــراى توجــه بــه دو بعــد 
ــر  ــاى دیگ ــش از ادوار و برنامه ه ــى بی ــزى فرهنگ ــى در برنامه ری ــى فرهنگ ــعه و تعال توس

ــه انتخــاب شــده اســت.  اســت، به عنــوان موضــوع تحلیــل و نمون
کمـى،  هدف هـاى  مشـى ها،  خـط  کلـى،  هدف هـاى  شـامل  توسـعه،  اول  برنامـۀ   
سیاسـت هاى کلـى، اعتبـارات و برنامه هـاى اجرایـى اسـت کـه برنامه هـاى اجرایـى در قالـب 
52 تبصـرۀ قانونـى، هدفهـاى کلـى در 10 بنـد و  خـط مشـى ها نیـز در 10 بنـد بیـان شـده 
اسـت. بخشـى از سـند برنامـۀ اول توسـعه هم تصویـر کالن برنامه اسـت که شـامل توصیف 
وضعیـت موجـود و ترسـیم وضعیـت مطلوب مـورد نظر برنامـه مى شـود. معیار اعتبـار تحقیق 
نیـز بـا توجه به روش تحقیق اسـتفاده شـده، تناسـب و تطابـق نتایج این تحقیق بـا معیارهاي 
جـا افتـاده درخصـوص رویکردهاي جمهوري اسـالمی به حـوزۀ فرهنگ، آمـوزش و انتظاراتی 
خواهـد بـود کـه از نظـام سیاسـی در ایـن حوزه ها وجـود دارد. پس نتایج به دسـت آمـده نباید 
در تعـارض و یـا تضـاد بـا ایـن چارچوب هـا باشـد. با توجـه بـه مفاهیم اسـتفاده شـده در این 
تحقیـق، تناسـب میـان نتایـج و نظـام مفهومـی به عنوان معیـاري براي اعتبار، اسـتفاده شـده 

است.

یافته هاى پژوهش
یافته هاى این مطالعه در پنج بخش، به این شرح است:

1. سرمشق  فرهنگی: تلفیق گرایى و  رفع دوگانگی توسعه و تعالی
سرمشــق فرهنگــی حاکــم بــر برنامــۀ توســعه جهت گیــري اصلــی و اساســی برنامــۀ توســعه 
ــی در  ــزي فرهنگ ــی برنامه ری ــی و اصل ــق گام اساس ــاب سرمش ــد. انتخ ــان می ده را نش
برنامه هــاي توســعه اســت. تحلیــل محتــواى برنامــۀ اول توســعه نشــان می دهــد: از احــکام 
قانونــى اى کــه در 19 موضــوع در قانــون برنامــۀ اول توســعه تصویــب شــد، 6 موضــوع بــا 
رویکــرد صرفــًا توســعه اى، 3 موضــوع بــا رویکــرد تعالى بخشــى و 10 موضــوع بــا رویکــرد 

تلفیقــى تصویــب شــده اســت.
در نتیجـه تـالش بـراى اتخـاذ الگـوى واحـد و منسـجم در برنامه ریـزى فرهنگـى بـراى 
توجـه هم زمـان بـه موضـوع توسـعه، پیشـرفت و اسـتفاده از ظرفیت هـاى فرهنگـى کشـور 
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در ایـن راسـتا و همچنیـن اصـالح و ارتقـاى فرهنگـى در چارچـوب ارزش هـاى فرهنگـى در 
برخـى احـکام و موضوع هـا موفقیت آمیـز بـوده اسـت و در بخشـى دیگـر نوعـی دوگانگی در 
سرمشـق هاي فرهنگـی برنامـۀ اول توسـعه باقـى مانـده اسـت. از  ایـن رو احـکام برنامـۀ اول 
توسـعه، هـم شـامل احـکام تلفیقى اسـت، کـه توانسـت میـان دو خواسـت و دو بُعـد متفاوت 
توسـعه و تعالـى، وحـدت و انسـجام ایجـاد کند و هـم احکامى اسـت که صرفًا ذیل سرمشـق 
توسـعه و پیشـرفت یـا تعالـی فرهنگـی تدویـن شـده و دو گانگـى میـان دو حـوزه را حفـظ 
کـرده اسـت. ولـى سرمشـق توسـعۀ فرهنگی، فرهنـگ را ابـزاري در خدمت توسـعه می داند و 
سرمشـق تعالی فرهنگـی دغدغـۀ اصـالح و تعالى بخـش بـه نظـام فرهنگى در چارچـوب نظام 
ارزشـى و دین ـى دارد. تـالش نظـام برنامه ریزى کشـور بـراى عبـور از دوگانگى میـان جریان 
توسـعه، پیشـرفت و تعالى فرهنگـى در تنظیـم احـکام فرهنگـى در برخـى موضوعـات موفـق 
بـوده و نقـاط امیـد بخشـى بـراى نظـام برنامه ریزى فرهنگـى ایجاد کر ده اسـت. اما در سـایر 
بخش هـا ایـن دو گانگـى و جدایـى میـان ایـن دو بُعـد و دو خواسـت و مطالبـه در برنامه هاى 

توسـعه از برنامـۀ اول تا ششـم تـداوم یافته اسـت. 
جدول 2. سرمشق توسعه و تعالی فرهنگی

ابزارهاي 
سیاست ها و احکام مرتبطابعادمفهومی

ی:
هنگ

 فر
شق

سرم
گی

رهن
ی ف

تعال
 ـ 
دي

صا
 اقت

یل
تعد

توسعه و 
پیشرفت

«3ـ20»  تا  «3ـ1»  بند   .2 جمعیتى  مراکز  نوسازى  یا  بازسازى  ـ  «2ـ2»  بند   .1
 .3 فرهنگى  فعالیت هاى  امر  در  همگون  و  هماهنگ  سیاست گذارى  و  سازمان دهى 
پخش  و  تولید  کمى وکیفى  افزایش   .4 فرهنگى  امور  نمودن  دولتى  تفکر  از  اجتناب 
برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتى 5. ریشه کنى اعتیاد و مبارزه با مفاسد 6. ایجاد ارتباط 

عمیق بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى با بخش هاى تولید.

تعالی فرهنگی
1. بند «3» ـ بند «3» گسترش کمى و ارتقاي کیفى فرهنگ عمومى 2. بند «3-1» ـ تا 
«3-20» ـ اعتالي ادب و فرهنگ فارسى 3-بند«7-4» ـ ب ـ اولویت تأمین نیازهاى 

فرهنگى، اجتماعى بر نیازهاى سیاسى، نظامى و نیازهاى اقتصادى، 

تلفیق گرایى

1. بند «7» -تعیین و اصالح الگوى مصرف بند «3ـ1» تا «3ـ20» 2. طراحى تفصیلى و 
اجراى نظام جدید آموزش، ایجاد امکانات آموزشى، توسعه فضاى آموزشى، ریشه کنى 
بى سوادى 3. ایجاد قطب هاى علمى و تخصصى، گسترش آموزش عالى 4. همگانى 
مجدد  استفادۀ  و  احیا  جهان گردى 6.  و  ایران گردى  توسعۀ  و  تقویت  ورزش 5.  کردن 
ـ تا «20-3»  ـ  بند «1-3»  زنان،  بیشتر  مشارکت  کشور 7.  فرهنگى  میراث  معرفى  و 
 8. پرورش روحیۀ احترام به قانون، نظم پذیرى، تعاون و کارگروهى 9. بند «5» ـ تالش 
براى تأمین قسط اسالمى و عدالت اجتماعى 10. بند «9» ـ تساوي عموم در برابر قانون 

و اجراى عدالت و حمایت از آزادى هاى مشروع فردى و اجتماعى

دوگانۀ  از  گذر  و  تلفیقى  رویکرد  اتخاذ  به  موفق  برنامه ریزى  نظام  آن  در  که  موضوعاتى 
توسعه و پیشرفت و تعالى فرهنگى و توجه هم زمان به این دو بُعد شده است، نمونه هاى موفقى 
از نقاط و حوزه هاى قابل برنامه ریزى در نظام فرهنگى است. نقطه مشترك بین اصالح الگوى 
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مصرف، اصالح نظام آموزشى، مشارکت زنان، گسترش ورزش همگانى، توسعۀ ایران گردى و 
جهان گردى، تقویت روحیۀ احترام به قانون و نظم و تأمین قسط و عدل در کنار حمایت از 
آزادى هاى مشروع فردى و اجتماعى (که تحول و پیشرفت در هر یک از آنها در همان حال که 
آثار مثبتى در توسعه و پشرفت کشور دارد، موجب اصالح و ارتقاى نظام فرهنگى در چارچوب 
ارزش هاى دینى و اسالمى مى شود و نمونۀ موفق برنامه ریزى فرهنگى دو بُعدى است) وجوه 
اجتماعى و عمومى این موضوعات است.  به نظر مى رسد هر چه موضوع احکام برنامه هاى 
توسعه در بخش فرهنگ خصلت اجتماعى داشته باشد و شمولیت عام و فراگیر و معطوف به 
در  تعالى بخشى  و  پیشرفت  ابعاد  بین  انسجام  ایجاد  در  توفیق  امکان  باشد،  اجتماعى  زندگى 

برنامه ریزى فرهنگى بیشتر مى شود.
ــعه  ــۀ اول توس ــى برنام ــازۀ زمان ــه در ب ــى ک ــج تحقیقات ــا، نتای ــن تالش ه ــالف ای برخ
انجــام شــده و بــا عنــوان کتــاب توســعه و تضــاد توســط فرامــرز رفیــع پــور منتشــر شــده 
ــت  ــده اس ــان داده ش ــر نش ــاى دیگ ــات و پیمایش ه ــد در تحقیق ــال هاى بع ــت و در س اس
کــه همچنــان موضــوع هم گرایــى توســعه و نظــام ارزشــى موضــوع مهــم پیــش روى نظــام 

ــت. ــعه اس ــزى توس برنامه ری

2. رویکرد جهت ده به جاي مسئله محور
منظور از رویکرد حاکم بر احکام بخش فرهنگ در برنامۀ توسعه رویه و سیاست کالن حکمرانی 
برنامۀ  می دهد.  نشان  مختلف  حوزه هاي  در  را  دولت  آفرینی  نقش  و  مداخله  میزان  که  است 
اول توسعه همان طور که در تحلیل هاي مختلف به آن اشاره شده است در دورۀ زمانی تغییر 
از  کشور  در  حکمرانی  و  سیاست گذاري  ریل  تغییر  کلی  به طور  و  اقتصادي  جهت گیري هاي 
اقتصاد دولتی به سمت سیاست تعدیل اقتصادي و خصوصی سازي است که البته به طور رسمی 
با عنوان مشارکت مردم در ادارۀ جامعه و با عنوان تخصصی تعدیل اقتصادي شناخته می شود 
از  اصلی  هدف   .(1398 رجب پور،   ،1395 رجب پور،   ،1380 امویی،  احمدي   ،1385 (توفیق، 
مشارکت  براي  زمینه سازي  کشور،  ادارۀ  هزینه هاي  کاهش  کشور،  در  حکمرانی  رویۀ  تغییر 
بخش خصوصی و رفع موانع تولید و توسعه بیان مى شود و به صراحت در اهداف برنامۀ اول 
توسعه، به آن اشاره شده است1. بر اساس چارچوب مفهومی این مقاله نتیجه تحلیل سیاست ها، 

خط مشی ها و احکام برنامۀ اول توسعه در حوزۀ فرهنگ به شکل زیر است:

1. 3-1-1. منطقى نمودن نظام تشکیالتى دولت در چارچوب وظایف قانونى و منابع مالى.
3-1-2. برقرارى تعادل بین دریافت ها و پرداخت هاى بودجۀ عمومى دولت.

3-1-3. افزایش نرخ بهره بردارى از ظرفیت ها و امکانات موجود درآمد دولت.
3-1-4. جلب مشارکت مردم به تأمین قسمتى از هزینۀ ارائه خدمات عمومى.

3-1-5. تکمیل و اجراى نظام مالیاتى در جهت توزیع منطقى تر درآمد و ثروت.
3-1-6. کاهش بار مالى هزینه هاى دولتى از طریق انتقال پاره اى از وظایف موجود به بخش غیردولتى.
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جدول 3. الگوي سیاست گذاري جهت ده

سیاست ها و احکام مرتبطابعادابزارهاي مفهومی

رانه
گذا

ست 
سیا

رد 
ویک

هىر
ت د

جه
 و 
رى

گذا
ست 

سیا

بند «2» ـ سیاست هاي کلی (کاهش نداشتن سطح ارائۀ خدمات عمومی)
بند «3» ـ کاهش هزینه هاى دولت (در همۀ بخش ها از جمله فرهنگ)

بند «5»ـ  تغییر سیاست نرخ گذاري کاال و خدمات (در همۀ بخش ها از جمله فرهنگ)
تبصره «7» ـ جلوگیري از تمرکز سرمایه گذاري (در همۀ بخش ها از جمله فرهنگ)

تبصره «12» ـ تأمین هزینه هاي آموزش فنی
تبصره «14» ـ تغییر بنیادي آموزش و پرورش

تبصره «18» ـ معافیت ورود اقالم لوکس صادراتی
تبصره «24» ـ سیاست گذاري متمرکز آموزش فنی

تبصره «25» ـ الیحۀ تأسیس نظام یکپارچه فرهنگی
تبصره «26»ـ  اولویت اشتغال آموزش دیدگان فنی( اولویت بندى با هدف کاهش هزینه ها)
تبصره «28»ـ  تعهد خدمت تحصیل کردگان خارج از کشور (با هدف کاهش هزینه ها)

تبصره «30» ـ تأسیس شوراي عالی اصالح الگوي مصرف
تبصره «51» ـ تأمین هزینه فعالیت هاي فرهنگی

رى
ش گ

وکن
ى 

ى گر
صد

ت
تبصره «6» ـ بند «ح» (خودکفایی نیروي انسانی)
تبصره «10» ـ احداث مراکز فرهنگی و آموزشی

زیرساخت هاي  تأسیس  و  داخل  به  خارج  از  فنی  دانش  انتقال  ـ   «29» تبصره 
چاپ و نشر

تبصره31- گسترش ناوگان هوایی گردشگري
تبصره «39» ـ اصالح سیستم ثبت احوال

تبصره «44» و «45» ـ ارائه خدمت به اعضاي هیئت علمی
گسترش  و  خارجی  علمی  هیئت  اعضاي  به کارگیري  ـ   «47» و   «46» تبصره 

دوره هاي شبانه

و  سیاست گذارى  رویکرد  توسعۀ  برنامه هاى  در  فرهنگى  برنامه ریزى  بر  حاکم   رویکرد 
جهت دهى به جاى رویکرد کنش گرى و تصدى گرى اجرایى است. ارتباط بندهاى اول احکام 
این جدول به حوزۀ فرهنگ نیز از همین روست تا جهت گیرى کالن دولت را نشان دهد. هر 
چند برنامۀ توسعه نخستین برنامه و تجربه برنامه ریزى محسوب مى شود، اما دورۀ پیش از آن 
به خصوص دورۀ جنگ تحمیلى و دفاع مقدس، داراى نوعى رویکرد غیررسمى و غیراعالمى 
مى دانیم. از همین رو شاید بتوان برنامۀ اول توسعه را برنامه گذار از الگوي کنش گر و تصدى گر 
دولت زمان جنگ به دولت با الگوي جهت دهی با نظارت دولت تفسیر کرد. الگوي سیاستی 
جهت ده دولت را در نقش سیاست گذار، هدایت کننده، حمایت کننده و ناظر تعریف کرده و حیطۀ 
اجرا را به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار می کند. پس اگرچه جهت گیري کلی دولت در 
عرصۀ فرهنگی ـ آموزشی کاهش تصدي گري دولتی از طریق تأمین هزینه هاي مالی خدمات 
ارائه شده از طریق مشارکت هاي مردمی تعیین شده است، اما اهداف فرهنگی بلندپروازانه اي را 

در حوزه هاي فرهنگی و آموزشی با تصدي گري دولت در نظر دارند.
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احکام  باید  جهت دهى  رویکرد  با  فرهنگ  بخش  در  توسعه  برنامه هاى  درتدوین  براین  بنا 
بستر  و  فضا  ایجاد  به  معطوف  حقوقى  سازوکارهاى  و  قاعده گذارى  نوع  و  جنس  از  برنامه ها 
فعالیت به جاى خود فعالیت باشد. به عبارت دیگر ماهیت احکام برنامه در این رویکرد تمرکز 
بر مدیریت و کنترل بسترها و فضاهاى فعالیت و عمل است و به جاى کنش گرى فعاالنه قاعدۀ 

زمین بازى را تعیین مى کند.

3. تلقی هنجاري از فرهنگ
همان طور که گفته شد، مفهوم تلقی فرهنگی قلمرو و دایرۀ مفهوم فرهنگ را مشخص می کند. آیا 
منظور از فرهنگ در نظر برنامه ریز کاالها و فعالیت هاي فرهنگی چون هنرها و فعالیت هاي رسانه اي 
است؟ یا شامل مصنوعات مادي و هرگونه فرآوردۀ انسانی هم می شود؟ به عبارت دیگر فرهنگ محدود 
به قلمرو فکر، اندیشه، ارزش ها و هنجارهاست یا شامل شیوۀ زندگی و سبک زندگی هم می شود؟ 

همچنین آیا فرهنگ مورد نظر برنامۀ توسعۀ فرهنگ موجود است یا فرهنگی که باید ایجاد شود؟
جدول 4. تلقی هنجاري از فرهنگ

سیاست ها و احکام مرتبطابعادابزارهاي مفهومی

تلقی فرهنگی

هنجاري ـ تربیتی

بند «7» ـ تعیین و اصالح الگوى مصرف، بند «2-2» ـ بازسازى 
یا نوسازى مراکز جمعیتى تبصرۀ «14» ـ تغییر بنیادي آموزش 
و پرورش طراحى تفصیلى و اجراى نظام جدید آموزش، ایجاد 
امکانات آموزشى، توسعۀ فضاى آموزشى، ریشه کنى بى سوادى، 
عالى،  آموزش  گسترش  تخصصى،  و  علمى  قطب هاى  ایجاد 
همگانى کردن ورزش، احیا و استفاده مجدد و معرفى میراث 
فرهنگى کشور و آثار و ارزش هاى فرهنگى انقالب اسالمى و 
دفاع مقدس، ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر انقالب اسالمى، 

مشارکت بیشتر زنان، ریشه کنى اعتیاد و مبارزه با مفاسد.

-عرفی ـ انسان شناختی

زیبایی شناختی

افزایش  ـ   «20-3» تا  ـ   «1-3» بندهاى  در  مرتبط  موارد 
کمى وکیفى تولید و پخش برنامه ها و افزایش پوشش جمعیتى، 
تقویت و توسعۀ ایران گردى و جهان گردى، ایجاد ارتباط عمیق 
بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى با بخش هاى تولید تبصرۀ 

«10» ـ احداث مراکز فرهنگی و آموزشی، تبصرۀ «25» . 

 در برنامۀ اول توسعه تلقی هنجاري از فرهنگ غلبه داشته و تحلیل احکام و سیاست هاي 
این برنامه نشان دهندۀ چشم انداز هنجاري دولت به فرهنگ است. دولت با در نظر داشتن یک 
فرهنگ  عمومی،  فرهنگ  حوزه هاي  در  جامعه  فرهنگ  اصالح  به  اقدام  فرهنگی  برتر  روش 

تجربه برنامه ریزي و الگوي برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه
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آموزش  و  زنان  اشتغال  آموزشی،  نظام  اصالح  بر  تمرکز  با  و  کرد  خانواده  فرهنگ  و  مصرف 
دختران، کوشید تا اصالحات مورد نظر خود را در فرهنگ موجود جامعه پیاده سازد. توجه به 
محصوالت و تولیدات فرهنگی نیز از جهت اجرایی ساختن تلقی هنجاري از فرهنگ بوده است.
نکته مهم در این خصوص اینکه تلقی هنجاري از فرهنگ با سرمشق هاي تلفیقى در برنامۀ اول 
هم راستا و سازگار است. برخالف برداشت هاي مرسوم، تعریف هنجاري از فرهنگ برتر در برنامه هاى 
توسعه، فرهنگ دینی نیست، بلکه فرهنگ توسعه با رویکرد دینی به عنوان فرهنگ برتر تعریف شده و 
فرهنگ دینی و عرفی با هدف تحقق فرهنگ توسعه گراي دینی در قالب برنامۀ اصالح الگوي مصرف، 
باید دچار تغییر و دگرگونی شود. با این حال این دگرگونی از نوع طرد یا نفی نیست، بلکه از نوع تعالی و 
ارتقا محسوب می شود.  در واقع فرهنگ دینی با تفسیر  توسعه گرا و توسعه محور - که پیشرفت را محقق 

می کند - به عنوان فرهنگ برتر و مطلوب به نظر مى آید. 
با چنین تلقی و نگاهی اصالح الگوي مصرف، اصالح فرهنگ عمومی، گسترش و توسعۀ 
سوادآموزي و مشارکت اقتصادي و اجتماعی زنان، ابعاد اصلی تفسیر توسعه از فرهنگ دینی 
را تشکیل داده و در برنامۀ اول توسعه قلمرو فرهنگ را به عنوان شیوۀ زندگی و سبک زندگی 
شکل مى دهد. پس در برنامه هاى توسعۀ آتى تداوم این رویکرد براى تکمیل تغییرات ایجاد شده 

در نظام فرهنگى ضرورت دارد و باید به آن توجه شود.

4. نقاط تمرکز برنامه
نقاط تمرکز برنامه، محورهاي اصلی را مشخص  مى کند که برنامۀ توسعه باید بر آن متمرکز 

باشد. دولت در برنامۀ اول در پنج حوزه اصلی اهداف خود را متمرکز می کند:
الف) بازطراحی نظام آموزشی با هدف تربیت نیروي کار براي بازسازي اقتصادي

ـ اجتماعی زنان ، براى تأمین نیروي کار مورد نیاز بازسازي اقتصادي ب) زمینه سازي براي مشارکت اقتصادي 
ج) اصالح وی ژگی هاي فرهنگ عمومی جامعۀ ایران، براى تقویت روحیۀ کار و فعالیت در کشور

د) اصالح الگوي مصرف
هـ)کنترل جمعیت کشور و کاهش فرزندآوري

براي تحقق تغییرات مورد نظر ابتدا در بند «3-5» به بازطراحی نظام آموزش در کشور در 
دو بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی اشاره می شود.  در واقع این هدف هم نقش اساسی در 
تأمین نیروي انسانی مورد نیاز براي بخش اقتصادي جامعه ایفا می کند و هم به پذیرش سیاست 
جدید حکمرانی یعنى تمرکز بر جهت دهى به جاى کنش گرى یاري می رساند. عنوان این هدف 
«طراحى تفصیلى و اجراى نظام جدید آموزش و پرورش و تدوین و اجراى نظام آموزش عالى 

و آموزش  فنى وحرفه اى متناسب و هماهنگ با آن» در کشور است.
و  آموزشى  فرهنگى،  اجتماعى،  امور  در  زنان  بیشتر  «مشارکت  بر   «18-3» بند  در  سپس 
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اقتصادى با حفظ شئونات خانواده و ارزش هاى متعالى شخصیت اسالمى زن» تأکید می شود. 
این بند را که می توان یکی از تأثیرگذارترین سیاست ها بر حیات فرهنگی و اجتماعی ایران پس 
از انقالب دانست، مکمل هدف قبلی یعنی بازطراحی نظام آموزشی است. به این ترتیب نیروي 
مورد نیاز براي توسعه و بازسازي کشور از دو منبع اصلی یعنی نظام آموزشی و زنان جامعه 

تأمین خواهد شد.
در بند «3-4» بلندپروازانه ترین هدف فرهنگی یعنی اصالح ویژگی ها و خصلت هاي فرهنگی 
جامعه ایران در نظر گرفته می شود «پرورش روحیۀ احترام به قانون، نظم پذیرى، تعاون و کار 
گروهى، احترام به قداست و ارزش کار و فعالیت مولد، صرفه جویى، حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعى، حفظ قداست خانواده و تقویت روحیۀ مسئولیت پذیرى و مشارکت در امور سیاسى و 
اجتماعى». رویکرد مداخلۀ جدي دولت در بخش فرهنگ در برنامۀ اول توسعه به صورت خاص 
در بخش خط مشی هاي برنامۀ اول توسعه قابل مشاهده است. بند «7» خط مشی هاي تحقق 
اهداف برنامۀ اول توسعه «تعیین و اصالح الگوى مصرف» و مکمل سیاست اصالح فرهنگ 
عمومی است. به این ترتیب فرهنگ جامعه صحنه تغییر جهت اساسی به منظور فراهم ساختن 
زمینه هاي فرهنگی توسعه در کشور می شود. در کنار این پنج عرصۀ اصلی، حوزه هاي دیگري 

نیز مد نظر دولت است:
1. رسانه و ارتباطات، با هدف زیر پوشش قرار دادن کل جمعیت ذیل رسانۀ رسمی کشور

2. حفظ زبان فارسی، با هدف گسترش و صیانت از آن در جامعه
3. همگانی کردن ورزش، با هدف افزایش سالمتی

4. گسترش ایران گردي، جهان گردي و حفظ میراث فرهنگی
5. ریشه کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد، با هدف کاهش آسیب هاي اجتماعی

هدف  تحقق  براى  یکدیگر  با  تناسب  و  سازگاري  داراي  نظام  نظر  مورد  فرهنگی  اهداف 
اصلی یعنی سرعت بخشیدن به توسعۀ کشور است. همۀ موارد پنج گانه فوق، کنار اهداف قبلی 
یک نظام منسجم و متناسب با رویکرد توسعه اي و تعالی فرهنگی دارد. در برنامه هاى توسعۀ 
آتى نیز یکى از مهم ترین اقدامات تعیین نقاط تمرکز و محورى برنامه متناسب با برنامه هاى 

توسعۀ پیشین است.

5. ابزارهاي برنامه ریزي: آگاهی بخشی و ترویج رسانه اي 
ابزارهاي اصلی برنامۀ توسعه، براي تحقق اهداف فرهنگی مورد نظر چه مواردي است؟ برنامۀ 
اول توسعه بر محوریت آگاهی بخشی و نقش و تأثیر تغییر گرایش ها، بینش ها و ذهنیت افراد 
و درنتیجه تغییر رفتار افراد مطابق و متناسب با اهداف مورد نظر برنامۀ اول طراحی و تدوین 

شده است.

تجربه برنامه ریزي و الگوي برنامه ریزي فرهنگی در برنامه هاي توسعه
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جدول 5. نقاط تمرکز برنامه

سیاست ها و احکام مرتبطابعادابزارهاي مفهومی

«ابزارهاي 
برنامه ریزي»

بُعددرونی (احساسات یا 
عواطف افراد، آْگاهی و 
توانایی عقلی یا ترس و 

غریزۀ بقا)

ـ  بند«2-2»  مصرف،  الگوى  اصالح  و  تعیین  ـ  بند «7» 
بازسازى یا نوسازى مراکز جمعیتى تبصرۀ «14» ـ تغییر 

بنیادي آموزش و پرورش

بُعدابزاري (پلیس و قدرت 
سخت، محصوالت هنري، 
رسانه اي، آموزش و تبلیغ)

و  تولید  کمى وکیفى  افزایش  ـ   «20-3» تا  بند«1-3» 
طراحى  جمعیتى،  پوشش  افزایش  و  برنامه ها  پخش 
امکانات  ایجاد  آموزش،  جدید  نظام  اجراى  و  تفصیلى 
بى سوادى،  ریشه کنى  آموزشى،  فضاى  توسعۀ  آموزشى، 
آموزش  گسترش  تخصصى،  و  علمى  قطب هاى  ایجاد 
عالى، همگانى کردن ورزش، تقویت و توسعه ایران گردى 
میراث  معرفى  و  مجدد  استفاده  و  احیا  جهان گردى،  و 
انقالب  فرهنگى  ارزش هاى  و  آثار  و  کشور  فرهنگى 
اسالمى و دفاع مقدس، ترویج و نشر آثار و یاد رهبر کبیر 
انقالب اسالمى، مشارکت بیشتر زنان، ریشه کنى اعتیاد 
و مبارزه با مفاسد، ایجاد ارتباط عمیق بین دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالى با بخش هاى تولید.
تبصرۀ «10» ـ احداث مراکز فرهنگی و آموزشی

تبصرۀ «25» ـ الیحۀ تأسیس نظام یکپارچه فرهنگی

زنان، تحصیل کردگانمخاطب (اقشار ـ عموم مردم)

 اهداف پنج گانۀ اصلی برنامۀ توسعه در حوزۀ فرهنگ (که مهم ترین تغییرات مورد نیاز هم براي 
از  استفاده  با  است)  فرهنگى  ارتقاى  و  تعالى  هم  و  کشور  پیشرفت  و  توسعه  فرایند  به  کمک 
ابزار آگاهی بخشی و آموزش، باید به عنوان مهم ترین ابزار تحقق اهداف فرهنگی محقق شود. 
به همین دلیل نظام آموزشی کشور، اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالی، فنی وحرفه اي و 
همچنین آموزش هاي غیررسمی، در کنار نظام رسانه اي شامل همۀ نهادهاي تبلیغی و ترویجی 
با هدف تحقق اهداف برنامۀ اول توسعه به کار مى آید و نقش ذهنیت سازي و همراه ساختن افراد 
و اقناع ذهنی و تغییر نگرشی آنها را برعهده می گیرد. استفاده از ابزارهاي تبلیغی و ترویجی تا 
جایی پیش رفت که رئیس جمهور وقت در خطبه هاي نماز جمعه در خطبه اي که به خطبه تجمل 

معروف شد، سیاست ها و برنامه هاي جدید را ترویج کرد.
توجه وی ژه به دو گروه زنان و تحصیل کردگان به عنوان نیروهاي اصلی پیشبرندۀ سیاست هاي 
جدید باعث شده است تا این دو گروه به عنوان ارکان اصلی و مخاطبان محوري برنامۀ اول 
توسعه به شمارآیند. زنان و افراد تحصیل کرده به عنوان کارگزاران اصلی تغییر باید با محوریت 

یافتن در نظام تحوالت اجتماعی و سیاسی به پیشبرد فرایند توسعه یاري رسانند. 
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نقش ویژۀ افراد تحصیل کرده در پیشبرد جریان توسعه باعث شد تا بیشترین میزان احکام 
برنامۀ اول نیز درخصوص این موضوع باشد. این برنامه ها افزون  بر راهبرد کلی بازطراحی نظام 

آموزشی است:
الف) گسترش پوشش نظام آموزشی در کشور؛

ب) جذب سرمایه گذاري در امور تحقیقاتى، آموزشى و فرهنگى؛
ج) جلب مشارکت هاي مردمی از راه امتیازهاي خاص قانونی؛

د) احداث و توسعۀ مدارس و مراکز فرهنگى، هنرى، ورزشى، بهداشتى ـ درمانى، آموزشى و 
خدماتى پس از تملک، به شکل رایگان؛

هـ) تمرکز سیاست گذاري و تأمین هزینه هاي مالی آموزش فنی وحرفه اي؛
و) حمایت از اعضاي هیئت علمی؛

ز) حمایت از بازگشت دانشجویان خارج از کشور؛
ح) استفاده از هیئت علمی خارجی؛

ط) گسترش دوره هاي تحصیالت تکمیلی.
بـه ایـن ترتیـب برنامـۀ اول توسـعه شـاهد یکـی از گسـترده ترین تالش ها بر تغییـر نظام 
آموزشـی، افزایـش سـواد و کاهش بی سـوادي در کشـور اسـت. درنتیجـه نقطۀ تمرکـز برنامۀ 
اول توسـعه بـر مسـئلۀ آگاهـی و تغییـر بینـش اسـت. تأکیـد بـر بخـش فنـی و آموزش هـاي 
فنی وحرفـه اي و گسـترش دوره هـاي تکمیلـی، نشـان می دهـد در رویکـرد جدیـد دولـت بـه 
حوزۀ آموزش تربیت انسـانی با اهداف توسـعه اي تلفیق شـده و چه بسـا تربیت سـوژه انسـانی 
متناسـب بـا توسـعه و پیشـرفت کشـور ـ کـه ویژگی هـاي دینـی و معنـوي دارد ـ بـه هـدف 

اصلـی برنامه ریزي آموزشـی کشـور تبدیل شـده اسـت.
محـور ایـن تالش هـا به جاي تأکیـد بر محتواي آموزشـی تأمین زیرسـاخت هاي آموزشـی 
اسـت. بـه ایـن ترتیـب در برنامـۀ اول توسـعه دو موضـوع فضـاي آموزشـی و نیروي انسـانی 
آموزش دهنـده، در تمرکـز دولـت  بـود و 11 تبصره از 52 تبصـره احکام برنامۀ توسـعۀ اول به 
ایـن موضـوع اختصـاص یافـت. دولت امیدوار اسـت نیـروي کار ماهر مـورد نیاز براي توسـعه 

کشـور را بـا ایـن برنامه ها تأمیـن کند.

بحث و نتیجه گیري
برنامه ریـزي فرهنگـی بـا هـدف تحقق هم زمان اهداف توسـعه و پیشـرفت و تعالـى فرهنگى در 
برنامه هـاي توسـعه بـا توجـه بـه الگوي حاکم بـر برنامه هاي توسـعه و بـه صورت خـاص برنامۀ 
اول نیازمنـد تصمیم گیـري مشـخص در پنج محور: سرمشـق فرهنگی، رویکـرد برنامه اي، قلمرو 
فرهنگـی، اهـداف فرهنگـی و ابزارهاي برنامه اسـت. مـدل برنامه ریزي فرهنگـی در برنامۀ اول 
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توسـعه را می تـوان به این شـکل نشـان داد:

ــاي  ــان و نیازمندي ه ــاى زم ــا اقتضاه ــزي متناســب ب ــوي برنامه ری ــن الگ ــواي ای محت
توســعۀ کشــور در زمــان برنامــۀ اول توســعه طراحــی و تدویــن شــده اســت. بــا توجــه بــه 
تحــوالت گســترده در عرصــۀ اقتصــادي و اجتماعــی و تغییــر نیازمندي هــاي کشــور، به نظــر 
ــک  ــل هری ــعه ذی ــم توس ــۀ هفت ــعه به خصــوص برنام ــدۀ توس ــاي آین ــد در برنامه ه می رس
از اجــزا و محورهــاي الگــوي برنامه ریــزي فرهنگــی (کــه از برنامــۀ اول توســعه اســتخراج 
ــا نیازمندي هــا و تحــوالت دورۀ زمانــی برنامــۀ هفتــم و  ــوان متناســب ب شــده اســت) می ت
ــده،  ــاد ش ــور ایج ــزي و سیاســت گذاري کش ــام برنامه ری ــه در نظ ــدي ک ــم و درك جدی فه
مفاهیــم محــوري برنامــۀ هفتــم را تدویــن کــرد. محورهــاي زیــر نمونــه اولیــۀ پیشــنهادي 
بــراي برنامــۀ هفتــم توســعه بــر مبنــاي الگــوي برنامه ریــزي فرهنگــی اســت کــه از برنامــۀ 
اول توســعه اســتخراج و برخــالف توجــه بــه برخــى ابعــاد آن در برنامه هــاى دوم تــا ششــم 

بــه صــورت مــدون و جامــع توجــه نشــده اســت.
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1. سرمشق تلفیق گرایى و ضرورت گذار کامل از دوگانۀ فرهنگ و توسعه
ــگ و  ــان فرهن ــی می ــذار از دوگانگ ــراى گ ــى ب ــعۀ قبل ــاى توس ــالش برنامه ه ــالف ت برخ
ــان رگه هایــى از دوگانگــى در بخش هایــى از احــکام برنامه هــاى توســعه در  توســعه همچن
کشــور وجــود دارد. بــا توجــه بــه شــرایط تاریخــی و تجربیــات برنامه هــاى توســعۀ اول تــا 
ــد سرمشــق توســعه،  ــده توســعه در کشــور بای ــر برنامه هــاي آین ششــم، سرمشــق حاکــم ب

ــد.   ــان باش ــکل هم زم ــی به ش ــی فرهنگ ــرفت و تعال پیش
ــات و  ــى در موضوع ــن هم زمان ــق ای ــن تحقی ــده درای ــى ش ــارب بررس ــاس تج ــر اس ب
ــرى دارد.  ــى پررنگ ت ــى و اجتماع ــویه ها عموم ــه س ــود ک ــد ب ــن خواه ــى ممک حوزه های
اکنــون فراینــد توســعه در کشــور بــا چنــد مســئله و بحــران اصلــی مواجه اســت که بیشــترش 
ســویه هاي فرهنگــی دارد. بهــره وري پاییــن نیــروي انســانی، ضعــف فرهنــگ کارآفرینــی، 
ــدي،  ــگ تولی ــف فرهن ــه و تضعی ــدن جامع ــی ش ــدان کاري، مصرف ــراع، وج ــداع و اخت اب
فرهنــگ مصــرف کاالهــاي تولیــد داخــل، فرهنــگ صیانــت از حقــوق مصرف کننــدگان در 
ــزي  ــه در برنامه ری ــت ک ــائلی اس ــن مس ــه مهم تری ــدي و... از جمل ــاي تولی ــت کااله کیفی

ــرد. ــرار گی ــزي ق ــتور کار برنامه ری ــت در دس ــوان اولوی ــد به عن ــعه بای توس
ــد اســت  ــئله تولی ــور، مس ــرفت کش ــش روي پیش ــئلۀ پی ــن مس ــون مهم تری ــون اکن چ
ــا در نظــر داشــتن ایــن نکتــه کــه فرهنــگ مصــرف و مصرفــی شــدن جامعــۀ ایرانــی  و ب
یکــی از مهم تریــن موانــع توســعه و پیشــرفت جامعــه اســت، سرمشــق برنامــۀ توســعۀ هفتــم 
ذیــل رویکــرد توســعه و تعالــی فرهنگــی بایــد بــر محــور رونــق تولیــد و گســترش فرهنــگ 
ــازۀ زمانــی برنامــۀ هفتــم، افــزون بــر اینکــه  تولیــدي در جامعــه انتخــاب شــود.  پــس در ب
ــتفاده  ــور اس ــدي کش ــوان تولی ــش ت ــتاي افزای ــه در راس ــی جامع ــاي فرهنگ از ظرفیت ه
می شــود، در همــان حــال فرهنــگ مصرفــی جامعــه در جهــت فرهنــگ تولیــدي اصــالح و 

می شــود.  به ســازي 

2. جهت گیري زمینه ساز
ــرى  ــاي تصدى گ ــد به ج ــم بای ــۀ هفت ــزي فرهنگــی در برنام ــري برنامه ری  نســبت جهت گی
اجرایــى و تولیــد محــورى توســط دولــت معطــوف بــه بسترســازي و تأمیــن زیرســاخت ها در 
حــوزۀ فرهنــگ به معنــاي عــام آن شــود. اکنــون بخش هــاي مختلــف فرهنگــی، از جملــه 
رســانه، هنــر، دیــن و تبلیــغ، آمــوزش و خدمــات اجتماعــی بــا چالــش جــدي محدودیت هــاي 
ــرمایه گذاري  ــت و س ــا دخال ــه ب ــت فرهنگــی مواجه اســت ک ــترهاي فعالی ــاختی و بس زیرس

دولتــی برطــرف خواهــد شــد.
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3. اهداف و ابزارهاي فرهنگی

 فرهنگ برتر در جامعه ایران همچنان فرهنگی است با محوریت کار و تالش، انضباط 
عمومی و وجدان جمعی همراه با شاخصه هاي اصلی فرهنگی ملی و دینی. درنتیجه محورهاي 
این بخش نیز با چنین رویکردي قابل تدوین است. درنهایت اهداف فرهنگی و نقاط تمرکز 
فرهنگی متناسب با نیازهاي روز جامعۀ ایرانی و مسائلی در نظر گرفته مى شود که فرایند توسعه 

و پیشرفت در کشور با آن مواجه است. 
 هدف اصلی از توجه به فرهنگ در برنامۀ هفتم توسعه همچون برنامه هاي پیشین، به خصوص 
برنامۀ اول، استفاده از ظرفیت و توان نظام فرهنگی کشور براي پیشبرد توسعه در جامعه و تحقق اهداف 
توسعه اي ضمن تعالی فرهنگی است؛ بر این اساس می توان سیاست هاي کلی برنامۀ هفتم در بخش 
فرهنگ، خط مشی ها و احکام قانونی آن را متناسب با تلقی هم گرایى توسعه و تعالى نظام ارزشى (که از 
توسعه در نظام فرهنگی کشور وجود دارد و نقش و جایگاهی که براي فرهنگ در توسعه کشور تعیین 

می شود) تهیه و تصویب کرد. 
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 در بخش اهداف، چهار هدف مشخص فرهنگ تولیدمحور، تحول جمعیتی با هدف جبران 
کاهش شدید جمعیت در آینده، اصالح الگوهاي مسرفانه مصرفی و مشارکت بیشتر و فعاالنه تر 
زنان و جوانان در پیش برد فعالیت هاي توسعه و پیشرفت کشور به عنوان اهداف اصلی و محوري 
در نظر گرفته می شود. نقاط تمرکز برنامه نیز بر سه عنصر هنر و رسانه به عنوان بازوي ترویجی 
و تبلیغی و تغییر ذهنیت و نگرش، مناسک جمعی به عنوان امکان بومی فرهنگ سازي ایرانی 
و درنهایت فعاالن و نخبگان فرهنگی و علمی به عنوان کارگزاران اصلی تغییر در دورۀ برنامۀ 
هفتم توسعه، در نظر گرفته مى شود. بر اساس این الگوي برنامه ریزي سیاست هاي کلی و رئوس 

اصلی و احکام پیشنهادي می تواند براي برنامۀ هفتم توسعه تدوین و ارائه  شود.
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