
فرهنگي سازمان هاي مدیریت 

دانشگاه علم و فرهنگ

گروه مدیریت فرهنگی



فرهنگ و سازمان فرهنگي

واژه 

فرهنگ
از پر استفاده ترین واژه ها یكي 

زندگي اجتماعي است در 

عمالً حد و حدودي نمي توان براي كاربرد این واژه و 

.  شدقائل 



:  جامع ترین تعریف فرهنگ را هرسکوتیز ارائه داده است•
.فرهنگ بخش انسان ساخته ی محیط است

برخی فرهنگ ها،هنجارها، قواعد و محدودیت های بسیاری 
.  را بر رفتار اجتماعی تحمیل می کنند

برخی دیگر از فرهنگ ها از تحمیل چنین محدودیت هایی
.تقریبا مبرا هستند

اما با آنکه فرهنگ است که رفتار اجتماعی را شکل می دهد
هنگ تا زمانی که با فر.تنها عاملی تعیین کننده نیست

اهیم دیگری ارتباط برقرار نکنیم فرهنگ خودمان را نخو
.شناخت



الیه می داند 3، فرهنگ را شامل «شاین»•

.  و هر جامعه را در این الیه بررسی می کند

ت یکسری مفروضات کلی و باورهای بنیادین اسالیه اول 

اری مانند اعتقادات یک فرد که وقتی به وجود آمدند به دشو
/قابل تغییر هستند

.اندیشه ها و باورهای بنیادی/زیربنای فرهنگ 



الیه های فرهنگی

ست ارزش هاالیه دوم به نام سطح •

که براساس اعتقاد، باور و پذیرش بنیادی 

ار یکسری ارزش ها پدید می آید که سطح آن بسی

ه انتزاعی یا بسیار درونی است، درصورتی ک

سطح دوم عالوه بر جنبه درونی یک مقدار 

.  جنبه بیرونی نیز پیدا می کند



ا ، سطحی ملموس و قابل مالحظه بسومین الیه•

ظاهر فرهنگ است و شامل نمادها، سمبل ها و 

الگوهای رفتاری است که ما در فرهنگ، 

.نشانه های آن را می بینیم



، در برنامه ریزي و سیاست گذاري هاي فرهنگي•

فرهنگ را باید به گونه اي تعریف كرد كه 

قابل برنامه ریزي، 

سیاست گذاري 

.و ارزیابي باشد
 ها و بي توجهي به این نكته در برنامه هاي فرهنگي موجب شده است كه سیاست

یازهاي برنامه ها به الفاظ زیبا و شعارگونه و غیر عملي تبدیل شود و نتواند ن

ع فرهنگي جامعه را برآورده سازد یا آسیب هاي فرهنگي را شناسایي و مرتف
.سازد 



طبقه كلي و اساسي در تعاریف فرهنگ3

اول، تعاریف عام از فرهنگ است حوزه •

در این تعاریف كه 

به طور مستقیم و غیرمستقیم فرهنگ 

جنبه هاي حیات انساني را مي پوشاند تمام 

.  استمفهومي واقعاً بدون حد و مرز و 

.  نگ دارندآن تعاریفي كه تقریباً تمامي مردم شناسان از فرهنظیر 



حوزه دوم، تعاریفي است كه •

باورها، ارزش ها یا حوزه فرهنگ غیرمادي را 

.  در بردارد

همچون تعریفي كه ریموند ویلیامز از آن سخن مي گوید 
(  مجموعه آثار فكري و خالقانه)

یا تعریفي از فرهنگ كه در بحث هاي مربوط به فرهنگ 

توسعه مطرح مي شود و صرفاً شامل فرهنگ غیرمادي 
.است



حوزه سوم، شامل فعالیت هایي است كه •

در برنامه ریزي ها و سیاست گذاري هاي فرهنگي 

تحت عنوان بخش فرهنگ به آن استناد مي شود 

،و در این حوزه كاال و خدمات خاصي تولید و عرضه مي شود
در ادبیات دولت و برنامه هاي توسعه با عنوان و

بخش فرهنگ 

.متجلي است



بخش فرهنگ

فرهنگ، بخش 

ضه فعالیت هایي از سیاست گذاري و برنامه ریزي  تا تولید و عرمجموعه 
.  كاالها و خدمات خاص این حوزه را شامل مي شود

اصطالحات دولتي نیز، به مجموعه ساختار و برنامه هاي در •
دولت در زمینه فرهنگ، 

فرهنگ بخش 

.  مي شودگفته 

براي مدیریت و اعمال كنترل بر این بخش، دولت  •

انسجام و جهت دار نمودن فعالیت هاي فرهنگي، حفظ 

.  پارداست كه اداره امور فرهنگي را به یك یا چند سازمان دولتي بسناگزیر 



سازمان فرهنگي

اساس تعاریف موجود از فعالیت هاي بر •

فرهنگي، چنین برداشت مي شود كه 

فرهنگي سازمان 

است كه ماموریت و یا وظایف اصلي سازماني 

خود را از میان فعالیت هاي فرهنگي انتخاب 

.نموده است



سازمان فرهنگي دو دسته 

در مجموع مي توان سازمان فرهنگي را سازماني دانست كه•

:  در یكي از دو دسته  ذیل قرار مي گیرند

سازمان هایي كه به فعالیت هاي ( الف

سته دمطابق : المث)طبقه بندي شده فرهنگي 

(از فعالیت هاي فرهنگيیونسكوبندي 

. اشتغال دارند



سازمانهاييكهبهامورفراغتمردم( ب•
.ميپردازند

ز انسان ها صرفاً در محدوده زماني اوقات فراغت و فارغ ا: اوقاتفراغت•

دغدغه هاي زندگي روزمره مي توانند استعدادهاي خود را شكوفا كنند و ابعاد

.  زندگي معنوي خود را غني سازند

این بخش فرهنگ نیز باید زمینه و ابزار الزم براي شكوفایي استعداد ها در

.  محدوده زماني را فراهم سازد

درصورت عدم بهره گیري درست از اوقات فراغت، این زمان مي تواند به 
.بستري جهت رشد امور ضدفرهنگي منجر شود



:  زمينه فعاليت و یا ماموریت اصلي در بخش فرهنگ

( طبقه بندي یونسكو)

مقایسه با •

دستگاه هاي فرهنگي كشور ماموریت 

مجموعه فعالیت هاي فرهنگي و 

(  طبقه بندي یونسكو)

و مراكز فرهنگي سازمان ها 

دسته بندي نمود شش مقوله مي توان در را 



:  مطلق فرهنگ و هنر• 
سازمان هاي داراي وجه غالب فرهنگي 

(دربرگیرنده اكثر فعالیت هاي فرهنگي و هنري)

:مثال



:  تربیت  بدني• 
مراكز خاص فعالیت هاي تربیت بدني و ورزش

:مثال



:  مذهبي و انقالبي• 
نهادهاي مذهبي و انقالبي

:مثال



:  نظارتي-مراكز مشورتي• 
شوراهایي كه جهت اظهار نظر در 

موضوعات فرهنگي و امور نظارتي 

.تشكیل شده اند

:مثال



:  پشتیباني• 
شركتها و مراكزي كه 

در زمینه فعالیت هاي خدماتي و پشتیباني از فرهنگ 

.فعالیت مي كنند

:مثال



:  خدمات فرهنگي• 
سازمان ها و مراكزي كه 

در سطوح اجرایي خاصي از فرهنگ 

فعالیت مي نمایند 

.و در سطح و حوزه موارد ذكر شده نمي باشند

:مثال



تقسیم بندي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي ایران •
(1383/شورایعالي انقالب فرهنگي/پژوهش احمدي گرجي)

مخاطب عام/ فرهنگ محور •

مخاطب خاص/ فرهنگ محور•

انجام كارهاي فرهنگي/ غیر فرهنگ محور•



ف اهداتقسیم بندي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي بر اساس •

:هر دستگاهو وظایف مدون در قانون تشكیل 

سازمان ها و نهادهاي سیاستگذار•

سازمان ها و نهادهاي مجري•

سازمان ها و نهادهاي ناظر•



مهم چند نكته 

سازمان هاي فعال در حوزه فرهنگدرباره

سازمان هاي فرهنگي، • 

سطوح مدیریت متفاوتي در 

. ندكنفعالیت مي 



گي گستره وسیع فعالیت هاي فرهنبا توجه به • 

و تعدد و تشابه رسالتها ـ 

كلیه سازمان هاي فرهنگي را نمي توان 

انطباق با این طبقه بندي ها،  در

.  دسته بندي و ارزیابي نمود



.ندیستسازمان هاي فرهنگي، لزوما دولتي ن• 

با توجه به 

و ارزشها در جامعه، فرهنگو موقعیت جایگاه 

ي وغیردولتي فرهنگعموميسازمان هاي متنوع 

.شكل گرفته اند



سطوح مدیریت سازمان هاي دولتي

سطوح مدیریت سازمان هاي دولتي •

:  مي شوددسته كلي تقسیم 2به 

راهبريسطح

. سطحاجراييو



سطحراهبري،•
فعالیت هاي سیاست گذاري، 

برنامه ریزي كالن، 

(  ضابطه گذاري)هدایت 

. و نظارت را شامل مي شود

انجام این امور در حیطه وظایف دستگاه هاي ملي 

.  و حوزه ستادي وزارتخانه ها مي باشد



سطحاجرايي•
به عهده واحدها و سازمان هاي استاني و شهرستاني 

(  منطقه اي و محلي)

.مي باشد



اهداف چهارگانه توسعه فرهنگي

چهارگانه توسعه فرهنگي اهداف •

ن مورد توافق اكثریت دولت هاي عضو یونسكو از جمله ایراكه 
:  عبارت است ازقرار گرفته 

o ارتقاء همكاري هاي فرهنگي بین المللي
o تقویت مشاركت فرهنگي

o حفظ میراث فرهنگي
o فرهنگيتقویت هویت

سازمان ها و مراكز فرهنگي هنري در راستاي تحقق این اهداف: نكته
.تشكیل و فعالیت مي كنند



ابزارهاي تحقق توسعه فرهنگي

:موردنيازعبارتندازابزارهايتوسعهفرهنگيتحققبراي•

سیاستگزاري فرهنگي، •

ریزي فرهنگي، برنامه •

فرهنگي، آموزش •

رساني فرهنگي، اطالع •

فرهنگي، پژوهش •

فرهنگي اقتصاد •

فرهنگيحقوق •



سياستگزاريدر • 
مشي ها و راهبردها خط 

سیاست هاي كلي و 

تحقق اهداف توسعه فرهنگي براي 

. توجه قرار مي گیردمورد 



برنامهريزيفرهنگيدر • 
نیازهاي فرهنگي سنجش شده 

و متناسب با امكانات 

فراغتي اعضاي جامعه –نیازهاي فرهنگي 

. مرتفع مي شود



تربیت كاركنان آموزش هاي فرهنگي در•

عرصه فرهنگ، ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي آنان و 

ان هاي فرهنگي و افزایش توانمندي شهروندارتقاء آگاهي

. مورد توجه قرار مي گیرد



اطالعرسانيفرهنگي• 
شامل تشكیل بانك هاي اطالعات فرهنگي، 

گ انتقال اطالعات فرهنگي به مدیران و كاركنان حوزه فرهن

.  و پژوهشگران مي باشد

از دسترسي به اطالعات مطمئن ودقیق هدف اصلي این بخش
.توسعه فرهنگي است



مسألهشناسيفرهنگي،• 
اولویت یابي و بررسي علمي فرهنگ 

و الیه هاي تشكیل دهنده آن، 

،كارآمدي و اثربخشي بخش فرهنگ و مؤسسات فرهنگي

مسائل و مشكالت فرهنگي، 

تغییرات فرهنگي و روندهاي آن



اقتصادفرهنگيدر • 
. فرهنگ به عنوان كاال مورد نظر است

تولید، توزیع و فروش محصوالت فرهنگي 

و بودجه گذاري در فرهنگ، 

هزینه ها و درآمدها 

. محورهاي كلیدي این شاخه از فرهنگ مي باشند



حقوقفرهنگي• 
رویه ها به معناي تدوین قوانین، مقررات،

و ساز و كارهاي قانوني متناسب 

ینش براي دسترسي به كاالها و خدمات فرهنگي، تولید و آفر
فرهنگ و حمایت از حقوق مادي و معنوي تولیدكنندگان

. فرهنگي و آفرینشگران فرهنگي است

ایگاه هم چنین افزایش مشاركت در زندگي فرهنگي و ارتقاء ج
معنوي در فرهنگ نیز جزو حیطه اصلي حقوق فرهنگي

.است



ي فرهنگيشاخص ها

شاخص ها نشانگرهایي هستند •

فرآیند جمع آوري، طبقه بندي، كه 

و به و تحلیل اطالعات و نتیجه گیري را منطقي نمودهتجزیه 

طور كلي جهت فعالیت ها را مشخص مي كنند 

چارچوب مناسبي براي و 

، تدوین، برنامه ریزي و ارزیابي فعالیت ها هدفگذاري

.  مي دهندبدست 



شاخص هاي فرهنگي

:فرهنگيبه آمار و شاخص هاي توجه اهمیت دالیل و علل •

فراهم كردن اطالعات پایه • 

منظور تخصیص بهینه منابع و امكانات به 

نظام برنامه ریزي فرهنگي در 



سرمایه گذاري در عرصه فرهنگ • 

مستلزم آگاهي دقیق از وضعیت موجود فرهنگ 

.  و شاخص هاي آن مي باشد

شاخص هاي فرهنگي به ما كمك مي كنند 

.  تا فهم كامل تري از واقعیات فرهنگي داشته باشیم



مقایسه جوامع به لحاظ فرهنگي • 

.  بدون توجه به شاخص هاي امكان پذیر نیست

ها فرهنگي پدیده–شناخت جایگاه و تحلیل روند اجتماعي 

با تعریف و سنجش شاخص هاي فرهنگي 

. امكان پذیر است



شاخص هاي فرهنگي • 

به مسؤوالن و مدیران كمك مي كند تا 

سیاست هاي فرهنگي خود را ارزیابي كرده 

ل آن تجدید نظر و یا تكمیصورت لزوم نسبت به و در 

. همت گمارند



شاخص هاي فرهنگي • 

ابزارهاي مناسبي جهت سنجش 

و شناسایي تغییرات و تحوالت فرهنگي 

. به شمار مي روند



شرط الزم براي برنامه ریزي فرهنگي، • 

آموزش هاي فرهنگي و سیاستگزاري 

و راهبردهاي حوزه فرهنگ 

آمارهاي فرهنگي دقیق و صحیح لزوم داشتن 

. را طلب مي كند



شاخص هاي فرهنگي به پژوهشگران كمك مي كنند • 

معقول تري يداوري ها و ارزیابي هاتا 

نسبت به سیاست ها و برنامه ها 

.داشته باشند



فعاليت هاي فرهنگي

منظور از فعالیت هاي فرهنگي •

فاده و است كه حول تولید، به كارگیري، انتقال، استفعالیتي 

مصرف معاني و نمادها و شكل دادن، تغییر و ارتقاي حیات

.روحي و معنوي افراد شكل مي گیرد 



ود فعالیت فرهنگي به آفرینش و خلق فرهنگي منجر مي ش•
كاري كه هنرمندان، شعرا، اندیشمندان و پدیدآورندگان صور

.  انجام مي دهند.... مكتوب صوتي و تصویري و

امادراشكالمعمولومرسوم•

آنفعاليتيراشاملميشودكهدرآنفرد

بامصرفواستفادهازآنچهپديدهآمدهاست

باامرفرهنگيآشناميشود

بهرشدوشكوفاييخودازاينطريقو

.كمكميكند



هدففعاليتهايفرهنگي•
تقویت و یا توسعه تغییر،

يارزش ها، بینش ها و دانش ها

.جامعه مي باشد



تقاضاي فرهنگي

تقاضاي فرهنگي •

در خصوص گذران اوقات فراداانتظاراتي است كه مجموعه 

.  فراغت خود دارند

هایي از كاالها و فعالیت هاي فرهنگي است صورت •

افراد طالب آن هستند كه 

چه ممكن است به دلیل موانعي گر ا

.  نشودبرآورده 



فعالیت هاي فرهنگي را مي توان برحسب •

محصوالت فرهنگي، نوع -

مراحل فعالیت -

ماهیتو -

.طبقه بندي كرد



گيطبقه بندي برحسب نوع محصوالت فرهن

(  و سخنرانيموسیقي )محصوالت شنیداري • 
(  ، عكس، نقاشيمطبوعات)مكتوبمحصوالت • 
نمایي و نظیر تئاتر، فیلم سی)شنیداريمحصوالت دیداري • 

(  تلویزیون



طبقه بندي برحسب مراحل فعاليت

طرح ایده و تولید محصوالت فرهنگي • 

ایده ها و پیشنهادها ( رد)بررسي، تأئید و تصویب • 

عرضه یا ارائه محصوالت فرهنگي • 

نظیر )ننده فعالیتهاي فرهنگي غیر مستقیم یا پشتیباني ك• 

(  ساخت مدارس، سینماها و امور تداركات
(  تحقیقنظیر)فعالیت هاي فرهنگي زمینه ساز یا بنیادین • 

اني، نظیر فیلم، سخنر)فعالیت هاي فرهنگي مستقیم • 

(جشنواره



طبقه بندي برحسب زمينه فعاليت

فعالیت حوزه هنر • 

فعالیت هاي حوزه تاریخ و میراث فرهنگي • 

فعالیت هاي حوزه علم و دانش، آگاهي • 

فعالیت هاي حوزه مذهب • 

حوزه آداب و رسوم و سنتي يهافعالیت • 



ت هاطبقه بندي برحسب ماهيت اصلي فعالي

با هدف كشف ناشناخته ها فعالیت هاي تحقیقي • 

با هدف انتقال دستاوردها فعالیت هاي آموزشي • 

ارزشيبا هدف تأثیر گذاري در نظامفعالیت تبلیغي و ترویجي • 

میداني انجام شده در ایران با عنوان فعالیت و مصرف و كاالهاي پژوهش رجوع شود به 

.جامعه هدف، شهروندان ساكن در شهرهاي مراكز استان ها بوده اندكه فرهنگي 



شاخص های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی انقالب فرهنگی۱3۸۲/۰۹/۲۵مين جلسه مورخ مصوب پانصد و سی

قانون برنامه سوم 1۶2ماده « الف»اجرای بند در عالی انقالب فرهنگی شورای •

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، 

پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به 

های اساسی نظام جمهوری اسالمی ارزش

های فرهنگی شاخصو 

حوزةبا آن را در سه متناسب 

رفتاریتغییرات فكری، بینشی و ـ 1

فرهنگیـ مصرف كاالها و خدمات 2

ی ـ نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی دولتی و غیردولت3

.تصویب كرد



ارزش هاى اساسى نظام جمهورى اسالمى

ـ مشروعیت الهى نظام اسالمى1
ـ اولویت حفظ نظام اسالمى2
ـ كارآمدى نظام اسالمى3
ـ عمل به تكلیف۴
ستیزىـ استقالل طلبى، ظلم ستیزى و استكبار ۵

•..........................

ـ خدمت رسانى به مردم1۹•
ـ اسالمى شدن مراكز آموزشى و فرهنگى2۰
و ـ حفظ كیان خانواده و تأكید بر جایگاه زنان، جوانان21

نخبگان در جامعه



ىـ شاخص هاى تحوالت فكرى، بينشى، رفتار۱

ـ میزان اعتقاد به خدا و روز جزا1ـ1
مـ میزان پاى بندى به شعائر فردى و اجتماعى دین اسال2ـ1
هاى انسان كامل از نظرـ میزان اعتقاد و التزام به ویژگى3ـ1

دین
هاى اقتصادى اسالمىـ میزان اعتقاد و التزام به ویژگى۴ـ1
ـ میزان پاى بندى به هویت ملى و دینى۵ـ1
ـ میزان پاى بندى به روابط شرعى میان زن و مرد۶ـ1
قانونـ میزان پاى بندى به ۷ـ1

........................................

ـ میزان اعتقاد به سهم كشور درتولید علم و اطالعات و2۵ـ1•
هاى جهانىپژوهش هاى علمى در عرصه



ـ شاخص هاى مصرف كاالها و خدمات فرهنگى۲

ـ سرانه مطالعه كتب غیردرسى1ـ2•
ـ سرانه مطالعه روزنامه2ـ2
هاى سمعى و بصرىـ سرانه استفاده از رسانه3ـ2
(زندهسینما، تئاتر و موسیقى)ـ سرانه استفاده از هنرهاى نمایشى ۴ـ2
ـ سرانه شركت در مراسم و مجالس مذهبى۵ـ2
هاى فرهنگى و هنرىـ سرانه بازدید از نمایشگاه۶ـ2
(میراث فرهنگى)ها، اماكن و آثار تاریخى ـ سرانه بازدید از موزه۷ـ2
ـ سرانه مسافرت هاى سیاحتى و زیارتى8ـ2
(فردى و همگانى)ـ سرانه فعالیت هاى ورزشى بر حسب ساعت ۹ـ2

ـ میزان برخوردارى خانوار از رایانه1۰ـ2•
هاى مكتوب و صوتى، مندى افراد از رسانهـ میزان بهره11ـ2

تصویرى خارجى
(كبه تفكی)هاى رادیو و تلویزیون ـ میزان استفاده از برنامه12ـ2



، ـ شاخصهاى توسعه فرهنگى، نيروى انسانى3

فضاها و تجهيزات فرهنگى

الفـكتاب•
كتابـ شمارگان 1ـ3

بـمطبوعات•
مطبوعاتـ سرانه شمارگان 1۹ـ3

پـسينما•
سینماـ سرانه ظرفیت سالن هاى 2۹ـ3

ثـموسيقى،تئاتروسايرفعاليتهاىهنرى•
وتئاترـ سرانه صندلى مراكز اجراى برنامه موسیقى 3۷ـ3

جـورزش•
ورزشىـ ظرفیت اسمى سالن ها و میادین ۴۹ـ3

چـراديو،تلويزيون•
هاى رادیویىـ میزان تولید و پخش برنامه۵۹ـ3



حـخبرگزارى•
زبانـ تعداد خبرهاى تولید شده بر حسب كلمه و به تفكیك موضوع و۶2ـ3

هاىصوتى،تصويرىخـسايررسانه•
داخلىهاى اینترنتى فارسى زبان ـ تعداد سایت۶۹ـ3

دـامورمذهبى•
مساجدـ نسبت مساجد داراى امام جماعت به كل ۷2ـ3

ذـميراثفرهنگىوامورسياحتى•
شدهـ تعداد آثار تاریخى ثبت ۹3ـ3

فرهنگىرـاقتصادفرهنگ،پژوهشومشاركت•

زـمبادالتفرهنگى•
ژـوسايلارتباطى

ـ تعداد دفاتر نمایندگى 11۴ـ3نفر 1۰۰۰ـ سرانه خط تلفن به ازاء هر 12۷ـ3
كشورفرهنگى ایران در خارج از 



:آسیب های سازمان های فرهنگی•

(خط مشی گذاری فرهنگی)ناکارآمدی در سطح کالن•

(مدیریت سازمان های فرهنگی)ناکارآمدی در سطح خرد•



(:خط مشی گذاری فرهنگی)ناکارآمدی در سطح کالن•

قدان ف. فقر کادرهای تخصصی. فقدان استراتژی فرهنگی•
ح از عدم درک صحی. نگرش بلندمدت به پدیده های فرهنگی

عدم . سیاست زدگی نهادهای فرهنگی. تحوالت محیطی
فعالیت ها و. ارتباط ارگانیک با نهادهای علمی و دینی

فقدان الگوها و مدل های . اقدامات موازی نهادهای فرهنگی
عدم توجه به گسترش نهادهای. مطلوب مدیریت فرهنگی

ساختار معیوب اداری در نهادهای فرهنگی. مدنی فرهنگی



(:مدیریت سازمان های فرهنگی)ناکارآمدی در سطح خرد•

فقدان اهداف . ضعف آموزش کادرهای فرهنگی•
ناکارآمدی ساختاری و . کوتاه مدت/میان مدت/بلندمدت

دی از عدم بهره من. عدم پویایی و تحول پذیری. تشکیالتی
.  تداخل وظایف سازمان های فرهنگی. فناوری اطالعات

.  رذاتیتمایل به اهداف غی. فقدان تولید و بازتولید فرهنگی
ده فقدان مهندسی ارزش و قاع. انفعال یا تسلیم فرهنگی

هزینه فایده



مدیران فرهنگي 

ویژگي ها و خصائص



مديرفردياستكه•

ازطريقايجادارتباطورهبريكاركنانسازمان•

واستفادهازعواملمختلفتوليد•

سعيدرارتقاء•

Effectivcnessاثربخشي•

 Efficiencyوكارآيي•

سازماندارد•



:يكمديرجهتادارةسهحوزه•

ـامورسازمانوتشكيالت1•

ـاموركاركنانيانيرويانساني2•

ـامورتوليدوعملياتاصليسازمان3•

بايستيدارايصفاتوويژگيهايخاصي•

.باشد



سطوح مدیریت

. قابل مشاهده مي باشدسه سطح از مدیریت در هر سازمان •

ري، به بیان دیگر بنا به نوع وظایف و محدوده تصمیم گی•

:مدیران را مي توان در سه سطح زیر دسته بندي نمود

الفـمديرانسطحعالي•

بـمديرانمياني•

ـمديرانعملياتيج•



الفـمديرانسطحعالي•

ا در این گروه مدیراني قرار دارند كه عمدترین وظایف آنه•

ن سیاستگذاري ترسیم استراتژي  و برنامه ریزي هاي كال

.  اشدبراي سازمان و ارتباط با الیه هاي بیروني سازمان  مي ب

نظیر وزراء و مدیران كل و معاونین آنها و یا رئیس كل )

(.یك مؤسسه



:بـمديرانمياني•

در این سطح مدیران غالباً به انجام وظایفي نظیر •

فعالیت ها برنامه ریزي، تفسیر و تبیین سیاست ها و جمع بندي

مي پردازند در واقع مدیران سطح میاني سیاست هاي كالن

.  سازمان  را قابل اجرا مي نمایند

نظیر معاونت ها و مدیران واحدهایي كه در الیه دوم •

.نمودارهاي سازمان در ساختارهاي تخصصي قرار دارند



:ـمديرانعملياتيج•

ت هاي این دسته از مدیران مستقیماَ با اجراكنندگان فعالی•
.  سازمان مرتبط بوده و بر كار آنها نظارت دارند

رئیس گروه ها و بخش هاي خرد و نظیر مسؤولین دفاتر،•
ري با مدیران سطح سرپرستي ارتباط كمت. عملیاتي سازمان

الیه هاي بیروني سازمان داشته و عمدتاً امور داخلي 
. سازمان را وجه همت خویش قرار مي دهند

ند با عنایت به دسته بندي فوق، هر سطح از مدیران نیازم•
.برخورداري از مهارت ها و صفات خاصي مي باشند 



:وظایف مدیران

مان در سازوظایف یك مدیر در پاسخ به این پرسش اساسي كه •
، چیست؟ یكي از مشهورترین نظرپردازان به نام هنري فایل
معتقد است مدیران داراي پنج وظیفه اصلي به شرح زیر 

:مي باشند

(Planing)برنامهريزي•

(Organizaing)سازماندهي•

(Control)كنترلونظارت•

(Coordinating)هماهنگي•

(Leadershipe)رهبريوهدايت•



R. Katz/مهارت هاي مدیریت 

مهارت هاي الزم براي مدیران كاتس در زمینه •

:به سه مهارت كلي اشاره مي نماید 

(Technical skills)مهارت هاي فني : الف•

(Human skills)مهارت هاي انساني : ب•

Cancepual)مهارت هاي اداركي : ج• skills)



:دستهبنديويژگيهايمديران•

دیران به منظور ارائه مطلوبتر ویژگي هاي مدیران با تأكید بر م•
كه طبیعتاً )و مجریان شاغل در نظام جمهوري اسالمي ایران 
از مدل ( خصائص ارزشي آنها از اسالم سرچشمه مي گیرد

براساس این مدل انسان داراي سه . خاصي استفاده مي شود
ر اثر حوزه ادراكي شناخته شده كه به ترتیب اولویت بر یكدیگ

بارتند این حوزه ها ع. گذاشته و نهایتاً رفتار فرد را شكل مي دهند
:*از

ـ حوزه تمایالت و گرایش هاالف•

ـ  حوزه افكار و ذهنیاتب•

ج ـ حوزه رفتار و عینیات•



ه اي و با بهره گیري از مدل فوق و براساس مطالعات كتابخان•

در زمینه خصائص ( مصاحبه هاي انجام شده)میداني 
.مدیران فرهنگي صفات مطلوب مدیران ارائه مي گردد



:ویژگي هاي حوزه تمایالت مدیران•

مواردي چون اهل علم و در حوزه تمایالت و ارزش ها، •

در تحقیق بودن، میل به تكامل و پیشرفت، آزاد اندیشي

تي اعتقاد به امنیت، عدالت خواهي، نوع دوسامور فرهنگي،

دي به ،اعتقاد به مشاركت مردم، عشق و پایبن(انسان گرایي)

فرهنگ ملي، گرایش دروني به امور فرهنگي و هنري، 

، وجدان كار، اعتقاد به نظم و قانون(دینداري)مؤمن بودن 
.استورد توجه ، و آشتي ناپذیري با كفر و استكبار م



مواردي چون قدرت استدالل و در حوزه اندیشه ها و آگاهي، •
ي، ، آینده نگر(نگرش سیستمي)نگري استنتاج ذهني، جامع

ي و نگرش مثبت، استقالل فكري،  نظام فكري منسجم، نوآور
خت خالقیت ذهني، شناخت نظریه ها و تئوري هاي فرهنگي، شنا
 ها، عناصر متشكله فرهنگ، شناخت زیربناهاي فكري فرهنگ

تبادل فرهنگي، احترام به فرهنگ هايشناخت ساز و كارهاي
بومي و منطقه اي، شناخت تأثیر متقابل عوامل فرهنگي و

دم، غیرفرهنگي، شناخت تأثیر فعالیت هاي فرهنگي بر مر
شناخت روند تحوالت جهاني فرهنگ ها، شناخت مقتضیات 

زمان و مكان، شناخت ابزارهاي جدید ارتباطي و فرهنگي و 
 .استمورد توجهشناخت نقش مردم در فعالیت هاي فرهنگي 



نكاتي چون رعایت اخالق اسالمي، خود حوزه رفتارها در •
شناسي، اعتماد به نفس، انجام فرائض مذهبي، پرهیز از 

، وجاهت (سعه صدر)خشونت، قدرت تحمل مسائل و مشكالت 
ي به اجتماعي، صبر و شكیبایي، مسؤولیت پذیري، الهام بخش

دیگران، احتراز از پیش داوري، صراحت و صمیمیت در 
ن، روابط، انعطاف پذیري، بهره گیري از تجارب خود و دیگرا
مینه تصمیم گیري بر اساس مطالعه و كارشناسي، تخصص در ز

فعالیت هاي سازمان، مشاركت در كارهاي گروهي، عمل بر 
، تكیه بر(ژرف نگري)اساس برنامه، تجزیه و تحلیل امور 

ي قوانین و اصول سیاست هاي فرهنگي نظام، قطعیت در اجرا
تصمیمات مطلوب و احتراز از توجه افراطي به امور اجرایي

 .استمورد توجه( عمل زدگي)



:منابع•

حسیني و هاشمي گیالنيساماندهي امور فرهنگيپژوهشي طرح -

1378-1380 

دکتر . دکتر صالحی امیری. سازمان های فرهنگی-
کاووسی


