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های فرهنگی است، مدیریت فرهنگی نظیر هر نوع مدیریت سازمانی  فعالیتدهی و اداره امور و  مدیریت فرهنگی به معنای سازمان

  .دیگر، الزامات خاص خود را دارد

  فرهنگی وظایف سازمانی مدیریت 

 

ای است که بتواند با اعمال مدیریت فرهنگی، جامعه را از  رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه، مدیون مدیریت مدبرانه و مقتدرانه

عبور دهد و افراد آن جامعه را به بالندگی و توسعه برساند. اگر چنین  -که فضای تنفس را تنگ کرده -و نامناسب ای محدود مرحله

رو باشند طبعا نباید انتظار  تدبیر روبه هوش، ناآگاه و بی مدیریتی در جامعه وجود نداشته باشد یا مردم با مدیران ضعیف، کم

 .شکوفایی فرهنگ و مقوالت فرهنگی را داشت

 میشود. تقسیممتفاوتی  تعابیرگاههای مختلف به داز دی« مدیریت فرهنگی»

 :منظر القایی و اغناییبا مدیریت فرهنگی دیدگاه اول  

 :تاثیر گذاری و تاثیرپذیریبامنظر  مدیریت فرهنگی دیدگاه دوم  

 ابداعی و تقلیدی منظربا مدیریت فرهنگی یدگاه سوم:د  

  ارزشی و ابزاری منظربا مدیریت فرهنگی :چهارمدیدگاه  

  عمقیو  سطحی منظربا مدیریت فرهنگی م:پنجدیدگاه  

  منطقه ای و فرا منطقه ای منظربا مدیریت فرهنگی م:ششدیدگاه  

  تدافعی و تهاجمی منظربا مدیریت فرهنگی م:هفتدیدگاه  

  عقالنی و احساسی منظربا مدیریت فرهنگی م:هشتدیدگاه  

 



Email: INFO@FATHIAN.IR 
Mobile: 09121096117 

 

 
 4 

 

  مخرب و سازندهنوع است: دو« مدیریت فرهنگی»، فراگیر و جامعاز یک منظرو

 فرهنگی سازندهمدیریت 

ای منحط، آلوده، منحرف، ذلیل و  های مثبت فرهنگی، که با عقالنیت، درایت و شناختی که از انسان داشت جامعه یکی از مدیریت

های بعد از خود و  را همچنان تا قرن زبون را به اجتماعی پیروز، پاک، مستقیم و عزیز تبدیل کرد و آثار عظیم فرهنگی خود

 .اهلل علیه و آله است های آینده باقی گذاشته است، مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبداهلل صلی نسل

 فرهنگی مخربمدیریت 

ن گیرد. فرهنگ در تفکر چنی نوع دیگر مدیریت فرهنگی، مدیریت منفی است که بر محور نفسانیات شخص مدیر شکل می

های نفسانی نیست، لذا در حوزه اینگونه مدیران، ریا، تزویر، نفاق،  مدیریتی چیزی جز بازیچه و ابزاری برای ارضای خواهش

 .کند های پست اخالقی و رفتاری به وفور جلوه می گونه خصلت چاپلوسی، شخصیت شکنی و امثال این

نمایاند قدر و منزلت  ارزش می مقدار و بی رد و آنچه برای او بیگی ، از شیوه تفرقه بینداز و حکومت کن بهره میمخربمدیریت 

 .انسان است.

 دسته اند. چند مدیریت فرهنگیبر ر تأثیرگذاراقشا

 

ای عظیم  هر گاه در جهت منفی و تخریب باورهای اصیل فرهنگی قدم بردارند فاجعه سرمایه دان و اصحاب فکرعالمان و حاکمان،

 و بلعکس در شکل مثبت آن نیز نقش آخر را بازی میکنند. وجود خواهند آورد در زندگی انسانی به

دم وارد کرده است؛ های فراوانی بر باورها و اعتقادهای مر مدیریت فرهنگی، از نوع منفی و تخریبی آن در طول تاریخ، خسارت

ویژه در عصر ما، تخریب فرهنگ نه از موضع تحجر و ناآگاهی، بلکه از موضع روشنفکری و آگاهی، با هدف تسلط بر منابع  به

 .های وابسته داخلی انجام گرفته است مادی و معنوی توسط استعمارگران خارجی، یا عوامل و جریان
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 های فرهنگی تعریف فرهنگ و الیه

 

 ت.ها، اعتقادات و تمدن یک جامعه اس فرهنگ شامل باورها، ارزشدر تعریف کلی 

کند.  بررسی می ها داند و هر جامعه را در این الیه الیه می 9فرهنگ را شامل 

 

 

قابل وجود آمدند به دشواری  الیه اول یکسری مفروضات کلی و باورهای بنیادین است مانند اعتقادات یک فرد مذهبی که وقتی به

این الیه از بیشترین عمق برخوردار است و  .ها و باورهای بنیادی هستند تغییر هستند و اینها زیربنای فرهنگ هستند که اندیشه

تغییرات در آن در فواصل زمانی چند ده ساله و یا چند صد ساله مشاهده میگردد.این الیه همواره با مقاومت همراه می باشد. افراد 

ریشه های این الیه در تمام ارکان اجتماعی و فردی جامعه فراگیر  یه میانه رو تر و اشخاص احساسی تند رو ترند.عقالنی در این ال

 است.

آید که  ها پدید می شود که براساس آن اعتقاد، باور و پذیرش بنیادی یکسری ارزش ها بنا می دیگری به نام سطح ارزشدوم  الیه

این بخش عالوه بر مشخصات ریشه ای فرد ، خواسته های ملموس او را شامل نی است، سطح آن بسیار انتزاعی یا بسیار درو

میگردد.بیشترین مشخصه این الیه تبادل دائمی صحنه های نبرد فرهنگی در قالب ماثر ها و متاثر هاست و از ثبات برخوردار نمی 

 د.افراد عقالنی در این الیه با ثبات تر و اشخاص احساسی متالطم ترن باشد.

الیه اول و دوم اشتراکات زیادی  را در تاریخ فرهنگنامه های مندرج در طول عمر بشر به ثبت رسانده است و ملل و اقوام مختلف 

 همسفره گی خاصی را پیرامون این دوالیه بجای گذاشته اند. 
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فتاری است که ما در فرهنگ، ها و الگوهای ر سومین الیه، سطحی قابل مالحظه با ظاهر فرهنگ است که شامل نمادها، سمبل

 سمبل ها را به اشکال گوناکون مشاهده می کنیم..بینیم های آن را می نشانه

 

 مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ

 

تازگی در فضای فرهنگی  است که به (multilateral) و کثیراالضالعی (polysemous) اصطالح چندمعنا ،مهندسی فرهنگی

نیز شباهت دارد. بر این اساس تاکنون (social engineering) حدی به موضوع مهندسی اجتماعیکشور مطرح شده است و تا 

تعاریف گوناگونی از مهندسی فرهنگی ارائه شده است که هر یک بعد خاصی از مهندسی فرهنگی را در نظر گرفته است. البته در 

تواند بحث از مهندسی فرهنگی را به  ز هستیم که میاصطالح مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ نیتالقی دو این میان شاهد 

 .انحراف دچار کند. باید توجه کرد که مهندسی فرهنگی چیزی جز طراحی نظام مدیریت فرهنگی نیست

 

 : مهندسی فرهنگی تعریف

همچنین عبارت است از طراحی جامع و منسجم نظام ]مدیریت[ فرهنگی براساس مبانی نظری و مدل دقیق، روشن و روزآمد و 

درصددیم که  مهندسی فرهنگیدر حقیقت با اجرای ،ها )سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی(  تعیین مناسبات آن با سایر نظام

های فرهنگی کشور را به نحو مناسب  به یک نظام مدیریتی پیوسته، منسجم، هدفمند و قوی دست یابیم که بتواند اهداف و سیاست

 محقق کند. 
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  :مهندسی فرهنگ تعریف 

منظور دستیابی به مبانی، چارچوب، ساختار و  ایرانی به -پردازی در حوزۀ فرهنگ اسالمی  عبارت است از بازپژوهی و نظریه

، به مهندسی فرهنگدر اسالمی )نظریه و مدل فرهنگی(.  -های دقیق، روشن )متمایز( و روزآمد برای فرهنگ ایرانی  شاخص

روز  به یک نظام مدیریتی نیستیم، بلکه منظور از آن ساماندهی محتوایی و شکلی فرهنگ و ارتقا و به دنبال رسیدن هیچ وجه به

 .هاست سازی آن برای پاسخگویی به نیازهای موجود و فرارو و نیز مواجهه با رقابت با سایر فرهنگ

توان به حوزه مهندسی فرهنگی  رد قبول نمیهمان طور که از تعاریف پیداست، تا قبل از دستیابی به محتوای فرهنگی منسجم و مو

  .وارد شد. لذا باید تأکید کرد که الزمۀ مهندسی فرهنگی، مهندسی فرهنگ است

 

 گانه مدیران فرهنگی برای تحول و توسعه فرهنگی های ده مهارت
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ها  این اساس الزم است به مهارتعهده دارند. بر  برای توسعه فرهنگی سیاستگذاران و مدیران فرهنگی نقش اساسی و محوری را به

 .شود های مورد نیاز توسعه فرهنگی اشاره می و شایستگی الزم مجهز شوند. در ادامه به بخشی از مهارت

 

 :مهارت تفکر استراتژیک فرهنگی -1

تحول و توسعه فرهنگی نگاهی  صورت استراتژیک، به های پراکنده به برای توسعه و تحول فرهنگی، الزم است پیش از اقدام

تر از مهارت مدیریت استراتژیک است و این به آن خاطر است که  انداخت. در توسعه فرهنگی، مهارت تفکر استراتژیک مهم

دهنده آن، تفکر  کراستراتژیک، پدیده چندبعدی است که از تعامل عوامل تشکیلتوسعه فرهنگی مقوله پیچیده و چند وجهی و تف

بینی آینده نیست، بلکه تشخیص بموقع  تفکر استراتژیک پیشدرآید.  وجود می مناسب و کارآفرینی توسعه استراتژیک فرهنگ، به

د آن غافل هستند. تفکر استراتژیک در هایی است که رقبای فرهنگی در مور های میدان رقابت )فرهنگی( و دیدن فرصت ویژگی

های روزانه تا  گیری ای را ایجاد کرده که مبنای تصمیم شود. این قواعد مدل ذهنی ویژه قالب قواعد ساده و عمیق ظاهر می

 .گیری کلی سازمان خواهد بود جهت

 :مهارت مدیریت تنوع فرهنگی -2

ا سازمان شناخته شده، براساس آنها الگوی مناسبی طراحی شود. برای توسعه فرهنگی، نیاز است که مشترکات فرهنگی جامعه ی

های مناسب در این زمینه است. یکی از  افزایی مثبت بین آنها نیازمند مهارت های گوناگون و ایجاد هم امروزه مدیریت فرهنگ

گی نه تنها امری طبیعی است، بلکه ها و جامعه مدیریت تنوع فرهنگی است. تنوع فرهن های مورد نیاز مدیران فرهنگی سازمان قابلیت

 .ها توسط یکدیگر است توان از آن یاد کرد و دلیل آن تعامل و رشد فرهنگ عنوان یک سرمایه بالقوه می به

 :مهارت هوش فرهنگی -3

های خاصی که برای روابط شخصی با کیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف الزم  هوش فرهنگی، با تمرکز روی قابلیت

ها  گیرد که برای انطباق با موقعیت های فردی را در برمی شناختی تمرکز دارد. هوش فرهنگی بینش ای دیگر از هوش بر جنبه است،

های کاری چند فرهنگی، مفید است. برای توسعه فرهنگی نیاز است که مدیران  های میان فرهنگی و حضور موفق در گروه و تعامل

 .فعالیت کرده، اجزای هوش فرهنگی را در خود تقویت کنندگانه یاد شده  فرهنگی در ابعاد سه

 اجزای هوش فرهنگی
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 بعد شناختی:

 های فرهنگی اطالعات کسب شود.  برای توسعه فرهنگی نیاز است تا در مورد مؤلفه 

  بعد فیزیکی:

 .یابند های فرهنگی در اعمال قابل مشاهده فیزیکی، تبلور می بسیاری از تفاوت

  انگیزشی: -بعد احساسی

آیند که از انگیزه زیادی  هاست. افراد تنها زمانی از عهده کاری بر می سازگاری با یک فرهنگ جدید مستلزم غلبه بر موانع و مشکل

 .های خود ایمان و باور داشته باشند برخوردار بوده و به توانایی

 بعد جنسیتی:

 الزمه تصمیم گیری دقیق می باشد.آشنایی با تعاریف و نیازمندی ها و نیازسنجی های جنسیتی 

 بعد ملیتی:

 تفکرات ملل مختلف در برداشت از فرهنگ دسته بندی جدی را در این عرصه ایجاد میکند.

 بعد تمدنی:

تمدن ها تعبیرات خود را بر شاخه های فرهنگی تحمیل میکنند و جالب آنکه در دنیای مدرن چه بسا تمدنی را در اختیار ملتی دیگر 

 ملتی را فاقد تمدن خود در یابیم. بیابیم و

 

 :مهارت رهبری فرهنگی -4

کارگیری  های به رهبران فرهنگی اثربخش، از راه ساختن شخصیت خود، قابلیت نفوذ در فرهنگ دیگران را کسب کرده، زمینه

 .سازند های فرهنگی دیگران را فراهم می آموزه

 :فرهنگی  سازی مهارت فضا -5

زیربنای هر کار بوده و شیوه زندگی مردم بدان وابسته است، مدیران فرهنگی سازمانی و جامعه بایستی با توجه به اینکه فرهنگ 

های فرهنگی را نهادینه کرد و به کار  توان بسیاری از آموزه قابلیت ایجاد فضای فرهنگی را داشته باشند. در فضاسازی فرهنگی می

کند، وجود فضای فرهنگی است. زمانی که مردم در فضای فرهنگی  مک میبست. یکی از عواملی که به ایجاد و ترویج فرهنگ ک

صورت عادت درآمده و جزو ساختار کلی و شخصیت آنان  قرار گرفتند آن فضا اثرهای تشویقی داشته، یادگیری فرهنگی به

 .شود می
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 :مهارت کسب و کار فرهنگی -6

ساده، فرهنگ نوعی کسب و کار است. این بدان معناست که  فرهنگ، زیر بنای کسب و کار در سازمان و جامعه است؛ به عبارت

کنند. در این  ای خود را دارد، بنابراین برای رونق آن از اهل فن استفاده می هر کسب و کاری ادبیات، قواعد و نظام خاص و حرفه

 .تر از سایر کسب و کارهاست ای زمینه فرهنگ و توسعه فرهنگی، حرفه

 :فرهنگی در بعد ملیشدن  مهارت مدیریت جهانی -7

همفکری  شود که در ارتباط مستقیم با اندیشه و حس  هایی از این پدیده بررسی و مطالعه می در جهانی شدن فرهنگی، جنبه

های میان  ارتباط ها،  ها و ملت تصویرسازی جهانی از فرهنگ وحدت ملی و هویت ملی،  همبستگی و وفاق سیاسی،  فرهنگی، 

های خرد و کالن فرهنگی و تحوالت ارزشی دارند. جهانی شدن فرهنگی در عصر حاضر  ی، هویتاخالق جهان فرهنگی، 

 .سازد های خاصی دارد که آن را از دوران گذشته متمایز می ویژگی

 :مهارت تحلیل فرهنگی -8

خالقیت فرهنگی داشت. توان  گری تقویت شود. بدون تحلیل نمی برای اینکه بتوان فرهنگ را توسعه داد، ابتدا باید مهارت تحلیل

های جدید  توانند آموزه راحتی می های فرهنگی برخوردار باشند، به ها و مؤلفه زمانی که مدیران فرهنگی از توانمندی تحلیل آموزه

های کار و زندگی کنند. مهارت تحلیل فرهنگی، نوعی مهندسی فرهنگی  فرهنگی را خلق کرده و آنها را به مرور تبدیل به روش

دهی  های فرهنگی و با طراحی و ساخت شناخت عمیق اجزا، عناصر و روابط بین مولفه در آن مدیران فرهنگی دست به است که

 .زنند ها و کارکردهای مورد انتظار می مجدد براساس هدف

 :فرهنگی  سازی مهارت انسجام -9

و جامعه است. برای این کار الزم است  های مهم مدیران فرهنگی ایجاد یکپارچگی و انسجام فرهنگی در سازمان یکی از مهارت

مدیران فرهنگی به سمت قوی کردن فرهنگ سازمان و جامعه حرکت کنند. برای ایجاد انسجام فرهنگی در سطح جامعه، باید روی 

زان و های عالی و فرهنگ را افزایش داد و دیگر اینکه می محور اساسی کار شود: یکی اینکه، تعداد افراد جامعه معتقد به ارزش2

 های فرهنگی را زیاد کرد.  عمق اعتقاد و پایبندی به ارزش

 :تواند انسجام فرهنگی را افزایش دهد های زیر می برای این کار، استفاده از شیوه

 پرورش احساس احترام به تاریخ جامعه و سازمان 

 آفریدن احساس یگانگی در افراد جامعه و سازمان 

  سازمان و افتخار به آنتشویق احساس عضویت در جامعه و 

  تبادل نظر بین افراد جامعه، از مجاری رسمی و غیررسمی تقویت ساز و کارهای  
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 :ی فرهنگیتکنولوژیمهارت  -11

های مربوط به تکنولوژی اطالعات  کند، حمایت هایی که موفقیت مدیران فرهنگی را در دنیای فعلی تضمین می یکی از مهارت

ای برخوردار  های ذهنی در راه به کارگیری آن از اهمیت ویژه های تکنولوژیک تغییر پارادایم مهارت وجود آمدن است. پیش از به

است. استفاده از اطالعات، پردازش و مصرف درست آن در جهت ایجاد و توسعه فرهنگی از ضروریات کار فرهنگی است. 

توجه است؛ تحولی که در  ر این بین، تأثیر فرهنگی آن قابلجا گذاشته که د های مختلف تأثیر شگرفی به فناوری اطالعات در حوزه

ها و  های فرهنگی و آداب و رسوم کشورها، ملت پرتو فناوری اطالعات به وقوع پیوسته است، تحولی شگرف و مداوم در ارزش

اتی بسیار هاست. هم اینک سبک زندگی، چگونگی پوشش، خوردن و آشامیدن، محل زندگی و کار، از محتوای اطالع قومیت

 .های اطالعاتی لبریز شده است باالیی برخوردار شده و از نظر تاریخی از نوآوری

 

 گیری نتیجه

همواره از اهمیت خاصی  در ابعاد گوناگونعنوان اساس و زیربنای توسعه  فرهنگ مدیریت فرهنگی برای توسعه فرهنگی کشور به

های مطلوب زندگی و  ی و معاش مردم است و برای توسعه و بهبود شیوهعنوان شیوه و روش زندگ برخوردار بوده است. فرهنگ به

عنوان سیاستگذارنوآوری، تحوالت و تغییرات  کار، فرهنگ نیازمند اصالح است. برای تحقق این هدف نهادهای فرهنگی به

اران بخش فرهنگ برای توسعه اندرک های دست رو توجه به ارتقای مهارت ای هستند. از این فرهنگی نیازمند مدیران فرهنگی حرفه

  .ای است فرهنگی دارای اهمیت ویژه

 


