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 چکیده

هتای فرهنگتی در فراینتد گیری از ظرفیتتر تأکید بر نقش فرهنگ و اثرگذاری مثبت و مؤثر آن بر توسعه پایدار و بهرهبه منظو

توسعه پایدار و همچنین جلوگیری از اثرات منفی توسعه پایدار بر فرهنتگ جوامت ت تتدوین سیاستتگذاری فرهنگتی در فراینتد 

جانبته های توسعه پایدار که پایداری و همتهآرمان نسبت به فرهنگیهای گذاریسیاست تاکنون درتوسعه پایدار الزامی است. اما 

. از این روت پژوهش حاضتر دردتدد استت ایمواکنش مطلوبی نداشته استت دغدغه آیندگانزیست بی توجه به نیز بودن توسعه و

وسعه پایدار را از دیتدگاه دتاحبنظران و توسعه پایدارت الزامات سیاستگذاری فرهنگی در ت ضمن شناخت و تبیین روابط فرهنگ

 این حوزه شناسایی نماید. 

 مصتاحبه از استتفاده ها بتاداده. است موضوعی پژوهشت تحلیل روش انجام شده و کیفی شناختیروش رویکرد پژوهش حاضر با

. بودنتد 4931ستا  نفتر از دتاحبنظران در زمستتان  41کننتدهت مشارکت افراد .است شده گردآوری و به شکل انفرادی عمیق

 آوری اطالعتات بتازمتان بتا جمت هتم هتاداده تحلیل. یافت ادامه اطالعات اشباع تا و گرفت انجام هدفمند روش به گیرینمونه

 .گرفت انجام موضوعی تحلیل رویکرد

موضوع ادلی  9ابط بندی گردید. در مقوله رومقوله کلی روابط و الزامات تحلیل و دسته 2ها در دادهبر اساس اهداف پژوهشت 

رابطه در هم تنیدگیت رابطه اثرگذاری )اثرات توسعه پایدار بر فرهنگ( و رابطه اثرپذیری )اثرپذیری  اند از:یافت شد که عبارت

نیازها و مقدمات تدوین سیاستگذاری فرهنگی و موضوع ادلی پیش 2مقوله الزامات نیز شامل  توسعه پایدار از فرهنگ(.

دست آمده در توجه به روابط فرهنگ و توسعه پایدار و رعایت الزامات بهزیر موضوع است.  22ی فرهنگی با محتوای سیاستگذار

شود که از مسیر فرهنگیت توسعه پایدار را ایجاد و تقویت خواهد کرد. این منجر به تدوین سیاستگذاری می پژوهش حاضرت

گیری قدرت با شکل ی به همراه خواهد داشت. در سطح ملیالمللهای فرهنگیت نتایجی در سطح ملی و بینسیاستگذاری

و تسهیل و نهادینه کردن کسب ثروت ت تجارت فرهنگی های اجتماعیت حفظ و گسترش هویت فرهنگیتکاهش آسیب فرهنگیت

های فرهنگی و هنری در علت تولید و گسترش حجم وسیعی از فرآوردهه برا محقق خواهد کرد و نیز مشارکت شهروندان 

در بعد  نماید.میفراهم  تشهروندان است که سرشار از امید و نشاط برایرا آمیز مسالمتجویانه دلحزمینه زیست  تجامعه

ضمن تقلیل تنازعات جهانی زمینه ارتقاء و نفوذ معنوی و  تتباد  و تعامل فرهنگیعالوه بر تجارت فرهنگی با هم  المللیبین

 کند.فراهم می فرهنگی در عرده جهانی را برای کشور

 

 الزامات.ت سیاستگذاری فرهنگیت روابط توسعه پایدارت فرهنگت :هاکلیدواژه
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Introduction and aim: it is necessary to compile the cultural policy-making in the process of 

sustainable developmentfor emphasis on role of culture and its positive effectiveness on 

sustainable development and use of cultural capacities in process of sustainable development 

as well as preventing of negative effects of it on culture in societies. Up to now, we have had 

no desirable reaction in cultural policy-making for ideals of sustainable development. So, this 

researchwhile recognizing and explaining cultural relations and sustainable development aims 

to recognize the requirements of cultural policy-making in sustainable development from 

authorities’ viewpoint in this field.  

Methodology: this research has been done in a qualitative approach and its method is 

thematic analysis. Data has gathered with deep and single interview. Fourteen authorities have 

been interviewed during the winter 1395. Targeted sampling has been done and continued up 

to saturation of information. Data analysis simultaneously done with data gathering in a 

thematic analysis approach. 

Findings: According to research goals, data classified in two general categories named as 

relations and requirements. Three main subject found in relation category: interrelated 

relations, effectiveness relations (effects of sustainable development on culture) and affected 

relations (effected of sustainable development from culture). Requirement relations contains 

two main subjects named as prerequisites and introductions for compiling cultural policy-

making and cultural policy-making content has 26 sub subjects.  

Results: attention to cultural relations and sustainable development and considering on 

obtained requirements in this research, will result in compiling of a policy-making to create 

and reinforce sustainable development through culture. These cultural policy-makings will 

have had results in national and international levels. In national level, cultural power 

formation causes decline in social hurts, protect and spread of cultural identity, cultural 

commerce, obtaining wealth and facilitate citizens cooperation. Also, provide peaceful life 

that is full of hope and exhilaration for citizens through huge volume of cultural and artistic 

products. In international level, through the cultural interaction and exchange, besides cultural 

commerce, provides the background for spiritual and cultural promotion and influence in 

global arena.  

Keywords: sustainable development, culture, cultural policy-making, relations, requirements.  

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 آن نتیجه که کردندمی تأکید توسعه اقتصادی بعد بر بیشتر توسعهت ریزانبرنامه و اندیشمندان میالدیت 08 دهه از پیش

 نزد پایدار به بعد توسعه زمان آن از. بود...  و زیست محیط تخریب و توسعه تشدید فادله طبقاتیت ناپایداری نیافتگیتتوسعه

 که است سیاسی فرهنگی و محیطیت اقتصادیت اجتماعیت مختلف ابعاد دارای توسعه نوع این. فتیا ویژه جایگاهی اندیشمندان

 که است وضعیتی پایداری به عنوان وجه ودفی توسعهت (.62: 4900 حقیقیت) دهندمی شکل را توسعه فرآیند هم با ارتباط در

 کندمی داللت بلند دوام یا حمایت بر پایداری .کندنمی پیدا کاهش زمان طو  در موجود امکانات و بودن مطلوب آن در

 .گیردمی بر در را انسان و انسان تعامل و محیط و انسان تعامل ساماندهی و تنظیم پایدار (. توسعه16: 4901زاهدی و نجفیت )

 تعدیل هاییاستس اجرای کارکردی بد نتایج( 4: از انداندت عبارتکرده کمک پایدار توسعه تفکر رواج به عامل مهمی که سه

 و فقر ناپذیروقفه و امان بی افزایش( 2 است؛ شده تدوین 4308 دهه در جهانی اقتصاد بحران با مقابله برای خود که ساختاری

زاهدی ) هافناوری کاربرد نتیجه در طبیعی مناب  و زیست محیط کنندهنگران تخریب( 9 و جهان؛ در نابرابری و گرسنگی

 توسعه مفهوم. دارد بسیاری و متفاوت معانی که است گسترده بسیار ادطالح و ایده یک پایدار توسعه (.211: 4966مازندرانیت 

 باشدمی اقتصادی-اجتماعی موضوعات با محیطی موضوعات از ایحوزه رشد حا  مفاهیم در ترکیب برای تالش نوع یک پایدارت

نیازهای نسل کنونیت تأمین نیازها و احتیاجات نسل آینده را نیز در (. توسعه پایدار عالوه بر تأمین 32: 4903گرجی مهلبانیت )

 نظر دارد. 

به عنوان بعد چهارم پایداری و حتی بعد  امروزه فرهنگت در کنار ابعاد اقتصادیت اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدارت

رهنگ در سطح جهان به عنوان یک توانمندساز ای قرار گرفته است. طبق اظهار یونسکوت فمرکزی توسعه پایدارت مورد توجه ویژه

 بخش در هاداده و هاآمارهات شاخص گذشتهت (. در طو  دهه2842ت 4شود )یونسکوکننده به توسعه پایدار محسوب میو کمک

 و صادیاقت اجتماعیت تأثیرات با قدرتمندی راننده تواندمی فرهنگ که ورزندمی تأکید عملیاتی هایفعالیت همچنین فرهنگی و

 فرهنگیت باشد. مشارکت بخش فرهنگی به ویژه در اقتصاد و کاهش فقر است. میراث توسعه گسترده برای محیطی-زیست

 تولید برای استراتژیک ابزاری عنوان به توانندمی فرهنگی هایزیرساخت و پایدار فرهنگی گردشگری خالقت و فرهنگی دنای 

توجهی دارند.  قابل کار نیروی و غنی اغلب فرهنگی میراث ای خدمت کنند کهدر حا  توسعه کشورهای در به ویژه درآمد

 توسعه اند.شده جهانی تبدیل در اقتصاد رشد حا  در هایترین بخشسری  از به یکی خالق و گردشگری و فرهنگی دنای 

 نوآوریت پذیریتانعطاف شترتبی اجتماعی شمو  مانند درآمدت کسب غیر مزایای از وسیعی طیف شامل همچنین محورتفرهنگ

 فرهنگی عبارات از حمایت و احترام .دانش است و هامهارت محلیت مناب  از استفاده و جوام  و افراد برای کارآفرینی و خالقیت

 سبک نیز فرهنگی عوامل. دهدعمومی را پرورش می نهادهای به اعتماد و کندمی کمک جامعه یک اجتماعی سرمایه تقویت به

 تحت را طبیعی زیست محیط با ما تعامل و زیست محیط از حفاظت به مربوط هایارزش مصرفت الگوهای فردیت رفتار تزندگی

 مقابله برای ارزشمندی ابزار و بینش محیطیت-زیست مدیریت هایشیوه و محلی و بومی دانش هایسیستم .دهدقرار می تاثیر

 و آب تغییرات اثرات کاهش و زمین فرسایش کاهش زیستیت تنوع رفتن دست از جلوگیری محیطیت-زیست هایچالش با

 روتاین از است؛ فرهنگی توسعه توسعهت نوع هر مبنای که است شده مشخص امروزه .(2842کند )یونسکوت می فراهم هوایی

 فرهنگی دیموجو دورت به انسانت به خویش نگرش تغییر در سعی جانبهتهمه توسعه به رسیدن راستای در باید هادولت

 و فرهنگی هویت دارد. پایدار توسعه در ایارزنده نقش فرهنگی عوامل(. 22: 4903نژادت نیات دهنوی و حقباشند )دالح داشته

 (. 62: 4900است )حقیقیت  پایدار توسعه برای اساسی و ضروری عوامل از پیشرو و بالنده فرهنگی از برخورداری

های فرهنگی در گیری از ظرفیترگذاری مثبت و مؤثر آن بر توسعه پایدار و بهرهبه منظور تأکید بر نقش فرهنگ و اث

فرایند توسعه پایدار و همچنین جلوگیری از اثرات منفی توسعه پایدار بر فرهنگ جوام ت تدوین سیاستگذاری فرهنگی در 

 فرایند توسعه پایدار الزامی است. 

 چهارگانه اهداف به رسیدن برای فرهنگی کالن راهبردهای و هایمشخط تعیین» از است عبارت فرهنگی سیاستگذاری

 ارائه با بار نخستین یونسکو که فرهنگی هویت و فرهنگی میراث فرهنگی؛ مشارکت فرهنگی؛ هایهمکاری یعنی فرهنگی توسعه

                                                           
1. UNESCO 



 

 فرهنگ توسعه رایب سیاستگذاری گاه فرهنگی سیاستگذاری (.2: 4963 لیتحسین) نمود مطرح را آن فرهنگی توسعه مفهوم

 مفهوم به نگرش دومین در و محدودتر مفهوم به فرهنگ کاربردت اولین در که پایدار توسعه برای سیاستگذاری گاه و است

(. سیاستگذاری 48: 4904 اشتریانت) شودمی تأکید توسعه در فرهنگ مرکزی نقش بر اخیرت نگرش در. رودمی کار به تروسی 

ای است که بر نوع عملکرد فرهنگی یک نهاد اجتماعی استیال دارد. به ردهای کلی و عملیاتی شدهفرهنگی شامل ادو  و راهب

 یافته از اهداف نهایی دراز مدت و میان مدت قابل سنجش و نیز ابزارهای ودو  به آن اهداف را درای ساماناین اعتبارت منظومه

های ترین ادو  و اولویتاق نظر مسئوالن در تشخیص و تدوین مهمگیرد. سیاستگذاری فرهنگیت نوعی توافق رسمی و اتفبر می

 .(4902محمدیت )خان باشد و راهنما و دستورالعمل برای مدیران فرهنگی خواهد بودالزم و ضروری در فعالیت فرهنگی می

 گستردگی و منهدا فرهنگت تعریف. گیردمی شکل آن اساسی متغیرهای شناسایی و فرهنگ تعریف با فرهنگی سیاستگذاری

 (.16: 4938 محمدیت و میالنیدالحی) نمایدمی ترسیم را مدیران عمل حیطه و نموده مشخص را هاسیاست

 شناسایی و نظام کالن اهداف شناسایی( 4: گیرند قرار توجه مورد زیر هایزمینهپیش بایستمی فرهنگی سیاستگذاری در

 خصودیات شناسایی( 9 مخاطبان؛ متفاوت اهداف و نیازها و فرهنگی مخاطب مفهوم( 2 اجرایی؛ اقدامات و هاطرح تحلیل و

 رفتاری خصودیات تعریف با فرهنگی هویت مفهوم( 1 تمایالت؛ مختلف هایگونه و جامعه مادی و فکری هایتوانایی فرهنگیت

 هایحوزه با فرهنگ ارتباط بررسی کنار در فرهنگی تخصصی موضوعات و مسائل به توجه( 1 و جامعه؛ یک در همگان تقریباً

 و هامسئولیت تفکیک لزوم عین در زندگی؛ کیفیت و زیست جمعیت محیط هایرسانه و رسانیآموزشت اطالع نظیر خویشاوند

  (.441: 4902 پهلوانت) وظایف

 توجه به ه وجانبه بودن توسعهای توسعه پایدار که پایداری و همهآرمان فرهنگی نسبت به هایسیاستگذاری تاکنون در

روت پژوهش حاضر درددد است ضمن شناخت و تبیین روابط . از اینایمواکنش مطلوبی نداشته استت دغدغه آیندگانزیست بی

و توسعه پایدارت الزامات سیاستگذاری فرهنگی در توسعه پایدار را از دیدگاه داحبنظران این حوزه شناسایی نماید تا  فرهنگ

 روی مسئوالن قرار گیرد. های فرهنگی در توسعه پایدار پیشامون تدوین سیاستگذاریبدین ترتیب راهنمایی پیر
 

 پیشینه 

دهد اگرچه آثار بسیار زیادی با موضوع توسعه پایدار و مباحث مرتبط با آن از جمله فرهنگ انتشار ها نشان میبررسی

های فرهنگ و توسعه پایدار و الزامات سیاستگذاری یافته استت اما اثری پژوهشی که با رویکرد پژوهش حاضر به بحث روابط

فرهنگی در توسعه پایدار پرداخته باشدت انجام نشده است. عمده آثار منتشر شده با رویکرد نظری و مروری و غیر پژوهشی به 

ها استفاده آنهای مختلف نوشتار حاضر از اند که به مناسبت در قسمتبرخی از مباحث مورد توجه در نوشتار حاضر پرداخته

 شوند. شده است. در ادامه آثار پژوهشی که در برخی جهات با پژوهش حاضر مرتبط هستندت معرفی می

 بر بودند درددد عمومیت قلمرو در فرهنگی سیاستگذاری هایشاخص تدوین هدف با (4938) محمدی میالنی ودالحی

 منظور به را فرهنگی سیاستگذاری هایشاخص و ادو  گیتفرهن توسعه و سیاستگذاری زمینه در موجود هایچارچوب اساس

 مورد جنوب و شما  کشورهای از هایینمونه در فرهنگی ریزیبرنامه اساست این بر .نمایند تبیین فرهنگی پایداری تحقق

 ایدارپ توسعه به دستیابی هدف با فرهنگی سیاستگذاری بر مؤثر هایشاخص داد نشان پژوهش نتایج .گرفت قرار بررسی

 تنوع فرهنگیت حقوق به توجه مشارکتت های فرهنگیتدسترسی همگان به خدمات و مکان: گیردمی بر در را زیر موارد فرهنگی

 .هنری و مدنی هایفعالیت و مراکز ایجاد به توجه و خالقیت تحصیلت و آموزش فرهنگیت میراث به توجه فرهنگیت

 مدلی ارائه و پایدار توسعه سیاستگذاری شدن نهادینه موان  ف تحلیل( در پژوهشی با هد4932کمالی ) محمدی وملک

 و سیاستی قانونیت-نهادی شناختیت عوامل از ایمجموعه به این نتیجه دست یافتند که ایران در آن سازینهادینه برای

 در پایدار توسعه سیاستگذاری سازینهادینه نتیجه در. است ایران در پایدار توسعه سیاستگذاری شدن نهادینه مان  اجتماعیت

 سایر تجربه از استفاده با تا باشد المللیبین اسناد از استفاده با و موان  این بر مبتنی که است مدلی کاربست نیازمند ایران

ای به متأسفانه در این اثرت اشاره .دهند پیشنهاد زمینه هر در را تغییراتی و اقدامات انجام داخلیت متخصصان نظرات و کشورها

 فرهنگ در فرایند توسعه پایدار نشده است. 



 

اهمیت و تأثیر فرهنگ و متغیرهای فرهنگی بر توسعه پایدار )به ویژه توسعه  تتعدادی از آثار مرتبط دیگرت به بررسی نقش

( را 2842) 4وکو و سرکار و (2842) 3(ت گرینچوا2841) 2تالماسیو (ت2841یونسکو )اند که از جمله آنهات اثر اقتصادی( پرداخته

 توان نام برد. می
 

 روش پژوهش

 از استفاده ها باداده. است موضوعی پژوهشت تحلیل روش انجام شده و کیفی شناختیروش رویکرد پژوهش حاضر با

 .است شده گردآوری و به شکل انفرادی عمیق مصاحبه

دگان را به دحبت در رابطه با موضوع کننگر با مطرح کردن موضوع مکالمهت شرکتدر روش مصاحبه عمیقت مصاحبه

کندت سؤاالت بعدی خود را شکل شونده در جریان مصاحبه مطرح میکند و بر اساس آنچه مصاحبهمطرح شده ترغیب می

شودت محقق راهنمای مصاحبه را برای (. در مصاحبه عمیق که مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز نامیده می4901دهد )حریریت می

کند که بر روی مصاحبه تمرکز داشته باشد و گر کمک میکند. راهنمای مصاحبه به مصاحبهحبه ادلی تهیه میانجام مصا

بتواند مصاحبه را هدایت کند. راهنمای مصاحبه شکل گفتگوهای ادلیت عبارات و مفاهیمی که باید مورد پرسش قرار گیرند و 

هاست که سؤاالت از کند. به طور معمو  چنین روشی مشتمل بر ایدهخواهد آن را مورد پرسش قرار دهدت تأمین میمحقق می

 (. 4901ت 1)استربرگکنند آن پیروی می

 های فرهنگی و توسعه پایدار آثاری را منتشرداحبنظرانی بودند که در حوزه سیاستگذاری این پژوهشت جامعه آماری

گیری هدفمند استفاده شد و حجم نمونه به اشباع نمونههمچنین به شرکت در مصاحبه تمایل داشتند. روش نموده بودند و 

دقیقه متغیر  18تا  91ها بین مصاحبه انجام شد. مدت مصاحبه 41ها بستگی داشت. در مجموع اطالعات و تکرارپذیری داده

با استفاده از دستگاه شوندگان و نکات مطرح شدهت های مصاحبهبرداری از گفتهها عالوه بر یادداشتبود. در زمان اجرای مصاحبه

شوندگان و اعالم محرمانه بودن ها ضبط شد. مالحظات اخالقی الزم شامل کسب موافقت مصاحبهضبط دوتت مصاحبه

 اطالعات و حفظ حریم خصودی آنان انجام شد. 

شود. در ه نمیها پرداختروایی و اعتبار تحقیق در مطالعات کیفی همانند مطالعات کمی به ارزیابی و اندازه گیری داده

ت «موثق بودن»گیری مدنظر استت اما در مطالعات کیفی معیارهایی مانند مطالعات کمی اعتبار و روایی ابزار یا ابزارهای اندازه

ها مطرح است. بنابراین در مطالعات کیفی برای رسیدن داده« قابل تثبیت بودن»و « قابل اطمینان بودن»ت «قابل اعتماد بودن»

ت تبحر پژوهشگر در ایجاد ارتباط با افراد مورد مطالعهت توانایی وی در انجام مصاحبهت فراهم نمودن اطمینان الزم به این امور

روت (. از این4901ها مؤثر باشد )استربرگت تواند در درستی و اعتبار دادهشوندگان میهای واقعی از مصاحبهجهت اخذ داده

شناسی و علوم سیاسی با ها و تجارب دو نفر از متخصصان رشته جامعهاز راهنمایی جهت کسب اعتبار تبحر پژوهشگرت پژوهشگر

پس از مصاحبه به دورت آزمایشی انجام شد و  9ها کمک گرفت. در ابتدا سابقه انجام پژوهش کیفی در زمان اجرای مصاحبه

ها به با ارائه اطالعات استخراج شده از مصاحبه ها نیزکار آغاز شد. همچنین از دحت دادهت و دریافت تأیید انجام ادالحات الزم

 کنندگان اطمینان الزم حادل شد. برخی از مشارکت

بندی بر هاست که در آن طبقهها مطابق با روش تحلیل موضوعی که نوعی تحلیل محتوای دادهبرای تجزیه و تحلیل داده

های ضبط شده بالفادله بعد از انجام هر مصاحبهت ا دحبت(ت ابتد4939ت 2شود )استراس و کوربینانجام می« موضوعات»اساس 

ای نیز از قبیل سکوتت تأسف و غیره در بر روی کاغذ پیاده و سپس در رایانه تایپ و ذخیره شدند. همچنین ثبت عالیم حاشیه

ها  چندین بار احبهها متن مصها انجام شد. سپس جهت تسلط کافی پژوهشگر بر روی دادهاین مرحله برای مرتبط ساختن داده

های مرتبط با معنای ادلی ها به واحدهای معنایی )کد( در قالب جمالت و پاراگرافمطالعه و مرور شد. در مرحله بعد داده
                                                           
2. Talmaciu 

3. Grincheva 

4. Srakar & Vecco 

5. Sterberg  

6. Corbin & Strauss 



 

شکسته شدند. واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سپس کدهای مناسب هر واحد معنایی نوشته شدند. به این دورت که 

های دیگری تقسیم شده و به هات موضوعات از یکدیگر مجزا گردید و سپس هر موضوعی به زیر مجموعهدر هر کدام از مصاحبه

بندی و تا ها مشخص شدند. کدها بر اساس تشابه مفهومی و معنایی طبقهاین ترتیب موضوعات و زیر موضوعات همه مصاحبه

دهای تحلیل و طبقات فرعی و ادلی جریان داشت. در ها در تمام واححد امکان کوچک و فشرده شدند. روند تنز  در داده

ها انتزاع و پیشنهادات ارائه شدند تر هستندت قرار گرفتند و سپس تمتر و مفهومیهای ادلی که کلیها در طبقهنهایت داده

 (.4901)استربرگت 

 

 ها یافته

نفر( و دانشجوی  44یالت دکتری )مرد با سطح تحص 41 مشخصات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه به این شرح بود:

نفر(ت فرهنگ و ارتباطات  2شناسی )نفر(ت جامعه 2نفر(ت اقتصاد ) 6نفر( بودند. رشته تحصیلی ایشان علوم سیاسی ) 9دکتری )

 نفر( بودند.  4ریزی فرهنگی )نفر( و مدیریت و برنامه 4عمومی ) نفر(ت سیاستگذاری 4)

مقوله کلی روابط و الزامات  2زیر موضوع در  22موضوع ادلی و  1ر به استخراج منجهای مصاحبه تجزیه و تحلیل داده

 تصویر شده است. 4در شکل شماره گردید که 
 

 
 . روابط فرهنگ و توسعه پایدار و الزامات سیاستگذاری فرهنگی  در توسعه پایدار 1شکل 

 

 و توسعه پایدار فرهنگ . روابط 1
هنگی در حوزه توسعه پایدارت نیازمند شناخت روابط فرهنگ و توسعه پایدار هستیم؛ های فرپیش از تدوین سیاستگذاری

«. فرهنگ و توسعه پایدار چه روابطی با یکدیگر دارند؟»کنندگان پرسیده شد که: رو به عنوان نخستین سؤا  از مشارکتاز این

هم جدا نبوده و در هم تنیده هستند. دیگر روابط  اظهارات مشارکت کنندگان نشان داد در درجه او  فرهنگ و توسعه پایدار از

 شود. مربوط به تأثیرپذیری فرهنگ و توسعه پایدار از یکدیگر بود که در ادامه تبیین می



 

دهد که فرهنگ و توسعه پایدار از یکدیگر جدا کنندگان نشان میهای مشارکتگفته. رابطه در هم تنیدگی: 1-1

سعه پایدار عمدتاً به اقتصاد و مسائل اجتماعی و حفظ محیط زیست توجه داردت اما از آنجا که نیستند. به گفته آنان اگرچه تو

 فرهنگ به که کامالً است انسانی خاص رفتارهای محور دارد و اینکه توسعهت مستلزمانسانجانبه و توسعه پایدار نگاهی همه

ر واق  همه انواع توسعه اجتماعیت اقتصادی و سیاسی باید توان فرهنگ را از توسعه پایدار جدا دانست. دنمی. است وابسته

های توسعه پایدار برای حفظ محیط حلای ماهیتاً فرهنگی است. راهمبتنی بر فرهنگ باشد. به گفته آنان توسعه مناسبت توسعه

است که در آن رویه جمعیت و نظایر آن مبتنی بر فرهنگی محیطیت افزایش بی-های زیستزیست و جلوگیری از آلودگی

شوندگان بر این باور بودند که هر نوع کنش اجتماعی و یا هاست. مصاحبهها حامی این برنامهها و افکار انسانهات نگرشارزش

ها و رفتارهای فرهنگی افرادت آثار اقتصادی و اجتماعی اقتصادی فرد منبعث از یک نوع سنت فرهنگی است و در مقابلت سنت

 باشد.د و این گویای تنیدگی این رابطه میکنخادی را خلق می

 

دهد ها نشان میمصادیق عینی خارج شده از متن مصاحبهرابطه اثرگذاری )اثرات توسعه پایدار بر فرهنگ(: . 1-2

کت . بنا بر اظهارات مشارتواند هم مثبت و هم منفی باشداست و این تأثیر میکه توسعه پایدار کاماًل بر فرهنگ جامعه اثرگذار 

کنندگان توسعه پایدارت به ویژه جنبه اقتصادی و فناوری آنت ابعاد فرهنگی فراوانی دارد و هویتت سبک زندگیت طرز تفکر و 

سازد. البته این تغییر و تحو  در دورتی که دارای سیاستگذاری فرهنگی دحیح و به موق  نباشدت ها را متحو  مینگرش انسان

تواند وضعیت فرهنگی جوام  را بهبود بخشد و باعث واهد آورد. با این حا ت توسعه پایدار میآثار منفی برای فرهنگ به بارخ

 شود. پیشرفت فرهنگی شود. قائل بودن توسعه پایدار به تکثر فرهنگیت به تنوع فرهنگی منجر می

 

 به و است فرهنگی وسعهت پایدارت و حقیقی توسعه مبنای رابطه اثرپذیری )اثرپذیری توسعه پایدار از فرهنگ(: .1-3

شوند. می تغذیه مهم بعد این از نیز( اجتماعی و اقتصادی سیاسیت) توسعه ابعاد سایر کند؛می تغذیه را درخت که ایریشه مثابه

 مرسوم عقاید تولیدت و هاسازمان بر آن تأثیر طریق از: دهدمی قرار تأثیر تحت را اقتصادی رفتار طریقت چهار از فرهنگی عوامل

به (. 68: 4903نژادت نیات دهنوی و حقاجتماعی )دالح هایشبکه ایجاد و نهادها مدیریت و خلق توانایی کارت و مصرف پیرامون

ترین عامل استت چرا که در توسعه باید کنندگان فرهنگ یکی از اجزاء توسعه پایدار نیستت بلکه اساسینفر از مشارکت 0گفته 

نظیر نگرش افراد نسبت یکدیگر و نسبت به  فرهنگی رهنگی و اجتماعی اتفاق بیفتد. عنادرتغییرات عمیق در ساختارهای ف

سالم  رقابتمداریت دگرخواهیت تعلق به هویت ملیت قانونتالش و پشتکارت امانتداریت  کاریت محیط زیست و کره زمینت وجدان

گوید: ساله دانشجوی دکتری علوم سیاسی می 93ای هکنندمشارکتتوسعه پایدار نقش بسزایی دارد.  و نظایر آن در و سازنده

اقتصاد پویا بدون توجه به فرهنگ بیمار و توسعه پایدار نیازمند توجه به رابطه فرهنگ و اقتصاد است.  فرهنگتوجه به رابطه »

ند. در این کشورها های متفاوتی با دیگر کشورها داریافته به لحاظ فرهنگی هم شاخصهاست. کشورهای موفق در اقتصاد توسعه

جویی و حفظ مناب  طبیعیت در بین افراد نهادینه شده است. کشاورزی یا دنعت و یا هر بخش روحیه کار جمعیت درفه

توسعه پایدار با مالحظه محیط »گوید: کننده دیگری میمشارکت«. درآمدزای موفق دیگری نیازمند پشتیبانی فرهنگی است

ه دنبا  حفظ مناب  تجدیدناپذیر و تضمین پایداری مناب  تجدیدپذیر است. حفظ مناب  در گرو های اقتصادی بزیست در فعالیت

تالش و توجه تک تک افراد جامعه است. چنین امری نیازمند نهادینه شدن فرهنگ و رفتار دحیح استفاده از مناب  ضمن توجه 

 «. ردن مناب  استبه ارزش و حفظ آنها برای آیندگان و پرهیز از آسیب زدن و از بین ب
 

 الزامات سیاستگذاری فرهنگی در توسعه پایدار  .2
از آنجا که سیاستگذاری فرهنگی در حوزه توسعه پایدار نیازمند رعایت الزاماتی است که در نهایت دستیابی به توسعه 

های فرهنگی در استگذاریبه منظور تدوین سی»شوندگان این سؤا  مطرح شد که مصاحبهپایدار را ممکن سازدت بنابراین از 

شوندگان بر این باور بود که یک نفر از مصاحبه«. راستای دستیابی به توسعه پایدارت نیازمند توجه و رعایت چه الزاماتی هستیم؟

لزومی به سیاستگذاری فرهنگی نیست. ایشان اظهار داشت سیاستگذاری فرهنگی موجب از بین رفتن خالقیتت انعطاف و 



 

های فردی و تغییر فرهنگی در تضاد است. به اعتقاد ایشان ر فرهنگ و تنوع فرهنگی شده که با روح آزادیمشارکت مردم د

توان آن را به سایرین تسری داد. لذا مخالف ای در شرایط خاص زمانی و مکانی استت نمیچون فرهنگ محصو  زیست عده

شود؛ زمینه دخالت نابجای های خصودی تنگ میسازمانهای سیاستگذاری دولت بودت چون به گفته ویت عرده بر فعالیت

شوندگان در پاسخ به سؤا  شود نه هدایت دولت. دیگر مصاحبهشود و بستری برای تبعیت از دولت فراهم میدولت فراهم می

موضوع ادلی  2مات در ت الزاکنندگانمذکورت الزامات مختلفی را بیان کردند. با توجه به مفاهیم انتزاع شده از اظهارات مشارکت

بندی شدند. زیر موضوع دسته 22نیازها و مقدمات تدوین سیاستگذاری فرهنگی و محتوای سیاستگذاری فرهنگی با پیش

جانبه نیازها و مقدماتت مربوط به شرایط و اقداماتی است که پیش از تدوین سیاستگذاری فرهنگی به منظور شناخت همهپیش

اف باید مهیا و انجام شود. محتوا نیز اشاره به موارد و بندهایی دارد که باید در متن سیاستگذاری ها و اهدو تعیین اولویت

 فرهنگی گنجانده و لحاظ شود.
 

 نیازها و مقدمات تدوین سیاستگذاری فرهنگیپیش .2-1

بل از اقدام به دهد که قکنندگان نشان مینفر از مشارکت 44اظهارات : کاربردی و تدوین قوانین کارآمد. 2-1-1

با تمهید مقدماتی نظیر سیاستگذاری فرهنگی در حوزه توسعه پایدار الزم است قوانین مناسبی تدوین گردد. به گفته آنان 

رونق  های فاخر فرهنگی و هنری را به منظورتکثیر و گسترش فرآورده زمینه تولیدتتوانیم میکاربردی  و کارآمد تدوین قوانین

 دار به تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی و هنری.؛ مثل قوانین حمایتی یارانهلید ثروت مهیا سازیمتجارت فرهنگی و تو

 

شوندگان  مصاحبهنفر از  48به گفته مرزی: شناخت و تحلیل تجارب و الگوهای سیاستگذاری برون. 2-1-2

گردد ط با توسعه پایدارت موجب میهای فرهنگی مرتبشناختت مطالعه و تحلیل تجارب سایر کشورها در حوزه سیاستگذاری

مرزی و سازی الگوهای برونتر گردد و از میزان خطا و اشتباه کاسته شود. لیکن بر طبق اظهار آنان بومیرو روشنمسیر پیش

 هر در اقتصادی نظام هر»گوید: ( می4939ها ضروری است. در این زمینه آناهید )توجه به ظرائف فرهنگی جوام  و ملت

 این با همخوانی میزان به فرهنگی هر و است استوار خود خاص هایپایه بر و کندنمی عمل یکنواخت ایجامعه و فرهنگ

  «.یابدمی سازگاری اقتصادی هاینظام این با هابنیان

 

تشتت آراء و اختالف نظر لزوم وحدت نظری فرهیختگان در تعریف فرهنگ و نقش آن در توسعه پایدار:  .2-1-3

های فرهنگ در جامعه است. فرهنگ در تعریف نگری فکری در مورد کارویژهریف نظری موجب عدم همگرایی و یکساندر تعا

های فرهنگی بر سنتی و کالسیک آن با ماهیت فرهنگ در دوران مدرنیته متفاوت است. در تعریف کالسیک تولید فرآورده

ولید نقش داشته باشند. تا زمانی که فرهیختگان و متولیان امر به عهده نخبگان است و در تعریف مدرنت عموم مردم باید در ت

شود. لزوم وحدت نظری فرهیختگان در اشتراک تعریف دست نیابندت تدوین و اجرای پروژه توسعه فرهنگی با مشکل مواجه می

 انتزاع شد. شوندگان نفر از مصاحبه 0های تعریف فرهنگ و نقش آندر توسعه پایدارت الزامی بود که از دحبت

 

های اجتماعی راه را برای رشد و اعتقاد به نسبیت در مواجهه با پدیدهنهادینه کردن نقد فرهنگی در جامعه: . 2-1-4

نفر از مصاحبه  2شود. ورزی در جامعه میهای اقتدار گرایانه سبب تصلب اندیشهکند. دوری از نگرشتکامل بیشتر آن فراهم می

های عالمانه را موجب بازشناسی خطاها و ایرادهای احتمالی در مسیر تدوین و اجرای سیاستگذاریشوندگان نقد منصفانه و 

 فرهنگی دانستند. این جدا از تقویت حس همگرایی و انسجام ملی است.

 

های فرهنگی فقدان نظریهلزوم تولید و انباشت علمی و نظری پیرامون سیاستگذاری فرهنگی در جامعه: . 2-1-5

ای در این شوندهتوان امروز یکی از کمبودهای اساسی نظام اجتماعی جامعه ما دانست. مصاحبهی کاربردی را میو اجتماع

پردازی در بایست بستر الزم برای نظریهایم. متولیان امر میما در تدوین نظریه اجتماعی کم کار بوده»گوید: خصوص می



 

دیگر داحبنظران و اندیشوران هم باید کم کاری را کنار بگذارند و فقر  های اجتماعی را بیشتر فراهم کنند. از سویزمینه

توان فهمید که در زمینه توسعه با بررسی سطحی می»گوید: شونده دیگری میمصاحبه«. موجود در این حوزه را برطرف نمایند

ایمت ظور رف  نیاز فرهیختگان تولید نکردهفرهنگیت سیاستگذاری فرهنگی و توسعه پایدار ما به اندازه کافی مناب  مطالعاتی به من

تا چه رسد به استفاده عموم مردم. ما باید یک انباشت بزرگی از نظریات فرهنگی و اجتماعی متناسب با نظامات فرهنگی و 

 «.اجتماعی خود تولید کنیم

 

 که باشندمی هایییکتکن و ابزارها سیاستگذاریت ابزارهای انتخاب صحیح ابزارهای سیاستگذاری فرهنگی:. 2-1-6

 (.414: 4902 عالمیت) کندمی استفاده خویش موردنظر هایسیاست اجرای جهت آنها از حکومت و بوده حکومت اختیار در

هسته ادلی در سیاستگذاری فرهنگیت انتخاب ترکیب دحیح و متناسب ابزارهای سیاستگذاری است. بدون این ابزارهات 

نفر  2 توانند گفتمان سیاسی و سیاست عمومی خویش را به کنش اجتماعی تبدیل کنند.میکنندگان نگیران و حکومتتصمیم

اظهار داشتند هماهنگی در نوع و میزان استفاده از ابزارها در سیاستگذاری فرهنگی بسیار مهم است. به  شوندگانمصاحبه از

ترکیبی مناسب و بهینه از ابزارها استفاده کرده باشد. همچنین سازگاری  که از گفته آنها هر نوع سیاستی هنگامی موفق است

ابزارهای سیاستگذاری خود عاملی مهم در توفیق فرهنگی است. بنابراین باید چارچوب انتخاب دحیح ابزارهای سیاستگذاری 

  فرهنگی رعایت شود.

های تدوین ریزیایش دقت و درجه اطمینان برنامهکنندگان افزنفر از شرکت 1به اعتقاد ریزی راهبردی: برنامه .2-1-7

شناخت نقاط قوت و بر  مبتنیریزی راهبردی که های فرهنگی مؤثر با استفاده از برنامهشده به منظور انجام سیاستگذاری

شناخت رسانت شناخت عوامل بازدارنده توسعه فرهنگی و عوامل یاریها و تهدیدها و ارائه راهبردهاستت موجب ضعفت فردت

های های فرهنگیت اطالعاتیت مالیت سیاسیت اجتماعیت امکانات و نظیر آن در راستای اجرای برنامهها اعم از محددیتمحدودیت

جانبه که هدف ادلی استت شود. لذا رسیدن به توسعه پایدار همههای مغفو  مانده میفرهنگی مرتبط با توسعه پایدار و فردت

 گردد.ه میسر میبا شناختی عمیق و عالمان

 

 با نه قطعی و محتمل یهاندهیآ تجسم و ینیبشیپ معنای به یپژوهندهیآ یا یشناسندهیآپژوهی: آینده. 2-1-8

 2848سردارت ) ستهاآن با مواجهه آمادگی جهت یزیربرنامه و حا  اقتضائات زمان و شرایط مناب ت لیتحل و هیتجز از استفاده

 است. کلمه جم  «Futures Study»پژوهی معاد  لغت التین آینده (.492: 4939حیدریت  ؛ نقل در مرزوقیت حیدری و

Futures به « فقط یک آینده»جای تصور هها و بگیری از طیف وسیعی از متدلوژیاست که با بهره استفاده شده به این دلیل

شود. موضوعات مبادرت می« چندین آینده متصور» بلکه« یک آینده»زانهت در مورد نه فقط ورهای سیستماتیک و خردزنیگمانه

)زارعیان و  باشندبرای دگرگونی از حا  به آینده می «مطلوب»و « محتمل»ت «ممکن»های پژوهی دربرگیرنده گونهآینده

دارت باید های فرهنگی مرتبط با توسعه پایشوندگان قبل از تدوین سیاستگذارینفر از مصاحیه 1به گفته  .(4: 4938ستارزادهت 

پژوهی مربوط به ای مطلوب برای نسل بشر است. در آیندهپژوهی پرداخت. به گفته آنان توسعه پایدار به دنبا  آیندهبه آینده

 توسعه پایدار باید بتوان این مطلوبیت و راه رسیدن به آن را به منظور مواجهه کم خطر با آینده کشف کرد.

 

گذاری هدف شوندگان بیان کردند کهنفر از مصاحبه 9ها: در تمام دوره تداوم گفتمان توسعه فرهنگی .2-1-9

توسعه فرهنگی در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه نباید دستخوش هیچ نوع تغییری باشد. وقفه انجام شدهت خواسته یا 

هات ن با تغییر دولتشود. به گفته آنانخواستهت موجب تعدیل و کم رونق شدن توسعه فرهنگی در سطح عمومی جامعه می

توان شاهد سازیت نمیرنگ شود. چون در دورت ایجاد موج سینوسی در روند گفتماناولویت توسعه فرهنگی نباید کم

 گیری مطلوب در بازه زمانی مورد نظر باشیم.نتیجه

 



 

نیست و  اگرچه مدیریتت علم مستقلیها: به رسمیت شناختن مدیریت فرهنگی در میان سایر مدیریت. 2-1-11

ها مشترک دانند که البته فرا رشته و در تمام رشتهبیشتر جنبه اجرایی علوم انسانی با رویکردهای مختلف را علم مدیریت می

ریزیت هماهنگی و نظارت بر اجرای دحیح شناسی هم مدیریت فرهنگی را به منظور برنامههای جامعهاست اما در میان مضاف

اگرچه در فرآیند توسعه فرهنگی »باره اظهار داشت: کنندگان در ایندانند. یکی از مشارکتیسیاستگذاری فرهنگی ضروری م

ای متخصص انجام گیرد. سپردن سکان کنتر  نهادهای ها وظایفی دارندت اما هدایت کلی آن باید توسط مجموعهتمامی بخش

 «.هد آوردهای غیرمرتبطت لطمات زیادی را به بار خوافرهنگی به افرادی با تخصص

 

ای بهترین قوانین اگر در جامعهگماردن مجریان مطلع و معتقد به توسعه فرهنگی در امور اجرایی کشور: . 2-1-11

تدوین شود و در مقام مناب  مادی و معنوی هم چالشی وجود نداشته باشدت اما در دورت عدم اعتقاد مجریان به قانون و برنامه 

شوندگان بر این باور بودند که برخی از نفر از مصاحبه 2ها بود. یق و مطلوب سیاستگذاریتوان شاهد اجرای دقابالغی نمی

بایست از افرادی در کنند. بنابراین میهای مختلف در مقابل اجرای برخی قوانین مقاومت میمدیران و متولیان امر در سازمان

 ای از موارد مضر ندانند.روری و در پارهگیری استفاده شود که توسعه فرهنگی را امری غیر ضمنادب تصمیم

 

 . محتوای سیاستگذاری فرهنگی2-2

شوندگان در سیاستگذاری نفر از مصاحبه 42طبق اظهارات لحاظ تنوع و تکثر فرهنگی و فرهنگ بومی:  .2-2-1

متشکل از موزاییک اقوام  کشور ایران که در .ها توجه نمودو به انواع فرهنگ جانبه گرایی فرهنگی پرهیزفرهنگی باید از یک

ها مورد توجه قرار گیردت در غیر این دورتت عدم مشارکت در تولیدات فرهنگی استت تنوع فرهنگی اقوام باید در سیاستگذاری

استقرار توسعه پایدار به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و  توجود خواهد آمد و در نتیجهاز جانب عموم مردم به

های بومی استت چند شود؛ چون توسعه پایدار پاسخگوی نیازهای متنوع فرهنگی و فرهنگچالش مواجه می اجتماعی با

تنوع فرهنگی بخش ( اظهار داشت 2849) 7کند. نیشیومیگرایی زمینه توسعه متوازن و پایدار را بیش از پیش مهیا میفرهنگ

تنوع فرهنگی برای توسعه پایدار به دو دلیل است. نخستین مهمی از جنبه فرهنگی توسعه پایدار است. ضروری بودن وجود 

وفق  به قادر ها بهترتانسان شودباعث می مختلف هایهمزیستی فرهنگ دلیل بقای انسان به عنوان وسیله وجود فرهنگی است.

 ضروری دیگر یهافرهنگ دادن خود با محیط شوند. همچنین برای اینکه فرهنگت خالقیت و حیات خویش را حفظ کندت وجود

قرار  متفاوت هایفرهنگ بین مداوم برخورد در فرهنگی خالقیت شوند و منشاها متولد میهای جدید از دیگر فرهنگایده .است

 داشته وجود باید فرهنگی تنوع نیازتپیش عنوان به بهسازیت و فرهنگی میان بخشیدن مبادالت تحقق منظور همچنین به .دارد

 و درگیری به جنگت کشورها میان متقابل درک هاست. فقداناقلیت حقوق انسانی از حفاظت و امنیت ندلیل دوم تضمی .باشد

 تنوع مردم اگر. ها وجود داشته باشدفرهنگ متقابل بین تحمل و درک است الزم دلحت ایجاد برای. است شده منجر تروریسم

 دیگرت سوی از. کندمی کمک دلح ایجاد و وگیری از درگیریجل این امر به را درک کنندت دیگر هایفرهنگ قبو  و را فرهنگی

 هایفرهنگ پذیرش .دارد وجود مهاجران و اقلیت نژادهای بومیت مردم مانند هاییفرهنگ به متعلق مردمی کشور یک در

 . است مردم این زبان و هاارزش زندگیت راه پذیرش مختلفت

توسعه پایدار نیاز به شوندگان بیانگر آن است که ر از مصاحبهنف 48اظهارات سیاست جلب مشارکت افراد: . 2-2-2

ها به منظور پشتیبانی در اجرای آنهاست. از سوی گیریتصمیم در مشارکت گسترده دارد. وجهی از این مشارکتت مشارکت

ان و زن و مردت در آن اقشار مختلف جامعه اعم از پیر و جوکند که فرهنگ بستری را برای تولید ثروت فراهم میدیگرت 

توانند مشارکت گسترده داشته باشند. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران و رشد اقتصادی پایدار از می

جمله اهداف توسعه پایدار است که بستر فرهنگی به خوبی قابلیت تحقق این اهداف را دارد. در واق  در توسعه پایدار انسان 

های آن و تأمین نیازمندهای وی مدنظر است. مشارکت فرهنگی دلی و مرکز توجه است که پرورش قابلیتهای اجزء مؤلفه

                                                           
7. Nishiumi 



 

ها و راهبردهایی که منجر مشیهای فرهنگی تدوین خطسازد. لذا در سیاستگذاریهای آنان را ممکن میافرادت پرورش قابلیت

سعه پایدارت نقش مثبت و مؤثری ایفا کند. در این زمینه یکی از تواند در فرایند توبه جلب مشارکت حداکثری افراد شودت می

های توسعه پایدارت هر چه بیشتر به در بحث»گوید: شناسی میکنندگان با سطح تحصیالت دکتری در رشته جامعهمشارکت

و نزدیکی بیشتر  فرهنگ توجه شودت ضامنی برای تقویت همگرایی است. زبان فرهنگت زبان دلح و دوستی استت زبان مراوده

کنندگان فرهنگ فقط از یک قشر نیستند. همچنین در بحث تولیدات فرهنگی نیز کشورها به یکدیگر است. از طرفی استفاده

شود. بنابراین توجه به ها میمشارکت اقشار مردم بیشتر است و این باعث شور و نشاط اجتماعی بیشتر و اجرای مؤثرتر برنامه

های مردمی در فرایند توسعه ای جلب مشارکت اقشار گسترده مردم از جمله بخش خصودی و سازمانهها و سیاستبرنامه

 «.سازدهای سیاستگذاری حائز اهمیت فراوانی است که در نهایت دستیابی به توسعه پایدار را هموار میپایدار در بحث

 

ای اظهار داشتند فرهنگ ظرفیت قابل توجهشوندگان نفر از مصاحبه 48ها: گیری از ظرفیتشناخت و بهره. 2-2-3

 گیری از این ظرفیت در درجه او  باید برنامهبرای ایجاد ثروت بدون آسیب به مناب  تجدیدناپذیر دارد. بنابراین به منظور بهره

ی هاهای مندرج در سیاستگذاریمشخصی در جهت شناخت آن تدوین نمود. این برنامه باید مبتنی بر اهداف و سیاست

ها گیری از ظرفیت فرهنگ همچون سایر ظرفیتبهره»گوید: می 1کننده کد شماره مشارکتفرهنگی باشد. در این زمینه 

تواند فشار مضاعف در جهت کسب ثروت تواند به پویایی اقتصاد کمک کند. توجه به فرهنگت کاالها و خدمات فرهنگیت میمی

نماید. به این ترتیب از هر بخش به فراخور نیاز استفاده شده و حفظ این مناب   ها نظیر کشاورزی را کمتراز طریق سایر بخش

شود. فرهنگ و ظرفیت باالی تولیدات و دنای  فرهنگیت پیشینه تمدنی ملت و سرزمین مات ماهیت و برای آیندگان ممکن می

که برخی کشورها ساز باشند. چنانروتتوانند ثهایی هستند که میظرفیت غنای فرهنگی مات قابلیت جهانی شدن فرهنگ مات

 «.اندهای مختلف فرهنگی نظیر سینما بسیار موفق عمل نمودهنظیر اتریشت امریکا و هند در کسب ثروت از طریق بخش

 

سازی در تمام سطوح و توسعه پایدار نیاز به فرهنگهای اسالمی: های جامعه ایرانی و ارزشتوجه به ارزش . 2-2-4

های هر جامعه و فرهنگ های الزم به منظور دستیابی به رفتار مناسب دارد. در این بین توجه به ارزشآموزش سنین و ارائه

شوندگان به آن اشاره نفر از مصاحبه 3های فرهنگی الزامی است که های اسالمی در سیاستگذاریحاکم بر آن و همچنین ارزش

 کردند. 

 

نفر از  6یکی از الزامات سیاستگذاری فرهنگی از نگاه ح کالن و خرد: انجام سیاستگذاری فرهنگی در سطو. 2-2-5

کننده و تأییدکننده شوندگانت انجام سیاستگذاری فرهنگی در دو سطح کالن و خرد بود که این سطوح باید تقویتمصاحبه

 که آنجا ( اظهار داشتند از46: 4906همدیگر باشند و نباید یکدیگر را نفی کنند. در این زمینه همایون و جعفری هفتخوانی )

 سطح. باشد برخوردار مکمل سطح دو از تواندمی آن همانند لذا استت ملی کالن سیاستگذاری از بخشی فرهنگی سیاستگذاری

 نظیر) فرهنگی هایفعالیت گوناگون هایبخش بین ارتباط و پیوند برقراری و هماهنگی منظور به که «نگرکالن» یا نخست

 تدوین( زیست محیط و فناوری علومت ارتباطاتت آموزشت نظیر) هاحوزه سایر هایسیاست و( هنر و آموزش تفرهنگی میراث

 نامیده «خردنگر» فرهنگی سیاستگذاری که نیز دوم سطح. است جامعه عمومی توسعه برای سیاستگذاری در واق  و گرددمی

 ارتباط در گردشگری و ارتباطات نظیر هاییبخش با و دارد بخشی ماهیت و است آن خاص معنای به فرهنگ با مرتبط شودتمی

 .یکدیگرند مکمل و ملزوم و الزم سطح دو این. است

 

شوندگانت توسعه فرهنگی امری فرابخشی نفر از مصاحبه 1مطابق نظر توجه به فرابخشی بودن فرهنگ:  . 2-2-6

سئو  توسعه فرهنگی جامعه دانستنت سخن و نگرش است و تقلیل آن به وظایف یک یا دو سازمان و یا فقط دولت را م

های های حاکمیتی در همه قوا و چه شهروندان در قالب سازماندحیحی نیست. بر این اساست تمام ارکان جامعه چه در بخش

باشند. لذا بی نهاد و یا ادناف و سندیکاها و یا آحاد شهروندان باید مشارکتی مسئوالنه در مواظبت و ارتقاء فرهنگی داشته مردم



 

های فرهنگی باید به این مهم پرداخته باشد. بنابراین در سیاستگذاریمسئولیتی از خود نافی تأثیرگذاری در این مقوله نمی

 شود. 

 

متولیان امر شایسته است به های موجود در سیاستگذاری فرهنگی: استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت. 2-2-7

ها و اهداف توسعه پایدار از تمام امکانات و ابزارهای موجود در اختیارت نهایت استفاده را ببرند. به منظور تحقق حداکثری آرمان

شودت چرا که برداری نمیعنوان یکی از ابزارها به شکل مناسب بهرهها بهنفر از مصاحبه شوندگان در جامعه ما از رسانه 1نظر 

به اندازه کافی در نظام اجتماعی و سیاسی ما فعا  نشده است. به گفته  ها هنوزگستردگی و دایره اثرگذاری وسی  رسانه

ها در محتوای سیاستگذاری فرهنگی لحاظ شود ها و راهبردهایی به منظور شناخت این ظرفیتشوندگان باید سیاستمصاحبه

  تا متولیان در نهایت توان و استعداد در امر توسعه پایدارت به فعالیت بپردازند.

 

گذاری مطلوب فرهنگی در محتوای های سرمایهتوجه به سیاستفرهنگی:  مطلوب هایگذاریسرمایه .2-2-8

کنندگان انتزاع شد. آنان اظهار نفر از مشارکت 1های های فرهنگی مرتبط با توسعه پایدارت الزامی بود که از دحبتسیاستگذاری

هایی به منظور های حا  و آینده سازگار باشد و سیاستبا نیاز نسلهای مرتبط با توسعه پایدارت باید گذاریداشتند سرمایه

 ها تدوین شود. گذاریحمایت از این نوع سرمایه

 

آموخته علوم سیاسی بودندت دمکراتیزه شوندگانی که دانشنفر از مصاحبه 1به نظر دمکراتیزه کردن فرهنگی:  .2-2-9

گرایی در ساختار حاکمیتت زمینه ت پذیرش تکثر فرهنگی و چند فرهنگکردن فرهنگت اهمیت مضاعفی دارد. به نظر ایشان

کند. در دورت دمکراتیک کردن فرهنگت امکانات و اعتبارات فرهنگی به دورت یکسان دمکراتیک کردن فرهنگ را فراهم می

شود که این مهم خود قق میهای فرهنگی محمندی از امکانات و ظرفیتگیرد و برابری مردم در بهرهدر اختیار همگان قرار می

 بستری برای تولید فرهنگی خواهد بود.

 

های فرهنگی از نگاه از دیگر الزامات محتوایی سیاستگذاریساز و کارهای حفظ میراث فرهنگی: . 2-2-11

هبی هایی با ضمانت اجرایی محکم برای حفظ و نگهداری میراث تاریخیت ملی و مذشوندگانت در نظر گرفتن سیاستمصاحبه

کشور بود. به گفته ایشان میراث فرهنگیت دارایی ارزشمندی برای توسعه اقتصاد محلیت ایجاد شغل و تولید درآمد به ویژه در 

 کشورهای در حا  توسعه است.

 

های هنری و توسعه فرهنگی با انباشتی از تولیدات گسترده در زمینهرعایت حقوق مالکیت معنوی و فکری: . 2-2-11

جه خواهد شدت چرا که شمولیت و گستردگی حوزه فرهنگ و مشارکت عمومی شهروندان در میزان و نوع تولیدات فرهنگی موا

شودت مگر اینکه قوانین روشنت محکم و های منحصر به فرد توسعه فرهنگی دانست. اما این مهم محقق نمیتوان ویژگیرا می

در دورت عدم مبارزه »شوندگان بر این باور است که ت. یکی از مصاحبهبازدارنده در حمایت از تولید کننده ایده و فکر نو داش

 ...«.جدی با انتحا  در جامعهت کسی دیگر رغبتی به تولید علمی و فکری جدید نخواهد داشت 

 

شوندگان بعد از طراحی نظری نفر از مصاحبه 9به گفته های فرهنگی: تعیین ابزارهای ارزیابی سیاست. 2-2-12

های شود. بنابراین تعیین ابزارهای ارزیابی سیاستدر مرحله کاربست عملیت کارآمدی یا ناکارآمدی آنها مشخص می هاتسیاست

کیفیت و کمیت اثرگذاری بر توسعه پایدار و ابعاد اقتصادیت سیاسیت اجتماعی و  فرهنگی در مرحله اجرا به منظور تعیین

ها و ... الزامی زمانی اجرای سیاست؛ سطح جذب مشارکت مردم و سازمان های درف شده؛ بازهمحیطی آن؛ میزان هزینه-زیست

 است که باید در متن سیاستگذاری به آن توجه نمود. 



 

های فرهنگی مرتبط با کنندگان تدوین سیاستگذاریبه گفته مشارکت کارهای هماهنگی: و ایجاد ساز. 2-2-13

ای و محلی در سطح ملی انجام شده و اجرا و نظارت بر آن تا سطوح منطقهتوسعه پایدار باید با جلب مشارکت ذینفعان و مردم 

های الزم و متولیان ادلی در این ها و سطوح مختلف و در نظر گرفتن سیاستگسترش یابد. در این میان هماهنگی میان بخش

 پرداخته شود.  های فرهنگی مرتبط با توسعه پایدار به آنخصوصت الزامی است که باید در متن سیاستگذاری

 

به منظور تقلیل و مدیریت تبعات سوء شوندگان نفر از مصاحبه 9طبق نظر  تدوین پیوست فرهنگی: .2-2-14

تدوین  و مطالبه رعایتالزام  تهای متعدد و متنوع عمرانی و اقتصادیها و طرحدر انجام پروژه ... فرهنگی و اجتماعیت اقتصادیت

هات الزامی است. تا به این ترتیب گذاری فرهنگی در فرایند توسعه پایدار برای تمامی پروژهدر محتوای سیاستپیوست فرهنگی 

 اقدام نوع هر پیامدهای به فرهنگی تأثیر مفهوم( 38: 4932) قادری تأثیرات فرهنگی به خوبی ارزیابی و مشخص گردد. به گفته

 سبک نهادهات کردارهات باورهات هنجارهات هاتارزش بر زیادی زهاندا تا که شودمی گفته انسانی افراد خصودی یا جمعی سیاست یا

 که است شرایطی و زمینه ایجاد فرهنگیت پیوست هدف ترینمهم. گذاردمی تأثیر آنها سازماندهی و پذیریجامعه کارت زندگیت

 پیوست اجرای با .گردد حفظ نیز بومی و ملی فرهنگی میراث و هاارزش اقتصادیت هایطرح مطلوب اجرای ضمن آن در

 و هستند مسئو  هاطرح فرهنگی تأثیرات قبا  در اقتصادی و عمرانی هایطرح کارگزاران و مؤسسات و هاسازمان فرهنگیت

 .دهند انجام باید را مذکور تأثیرات جبران یا کاهش برای الزم اقدامات

 

توجه به اینکه در سطح فرا ملی تعامالت  شوندگان بانفر از مصاحبه 2به گفته : دیپلماسی فرهنگی لحاظ. 2-2-15

های فرهنگی در اثرگذار استت الزم است در سیاستگذاری پایدار توسعهدستیابی به  ها درهای فرهنگی ملتفرهنگی و همکاری

اورز حوزه توسعه پایدار به دیپلماسی فرهنگی توجه شود. چرا که تمام جهان باید در فرایند توسعه پایدار مشارکت کنند. کش

 دیگر مردم بر تأثیرگذاردن و دادن مشارکت ساختنت مطل  درکت برای تالش را فرهنگی ( دیپلماسی44: 4932شکری و بیات )

 تقویت منظور به هاملت میان فرهنگی هایجنبه دیگر و هنر اطالعاتت هاتایده تباد  فرهنگی به گفته آنان دیپلماسی. دانندمی

 و فرهنگی کارگزاران راهنمای ادو  فرهنگیت دیپلماسی. است فرهنگی ابزارهای از استفاده با ملی مناف  تأمین و متقابل تفاهم

 است. حرکت روشنگر که است فرهنگی دستورالعمل نوعی

 

 گیرینتیجه

هدف پژوهش حاضرت شناخت روابط فرهنگ و توسعه پایدار و الزامات سیاستگذاری فرهنگی در توسعه پایدار از دیدگاه 

های پژوهش حاضر ناپذیر و بر هم اثرگذارند. در راستای یافتههات فرهنگ و توسعه پایدار تفکیکظران بود. بر اساس یافتهداحبن

( نیز بر اهمیتت نقش و تأثیر فرهنگ 2842و سرکار و وکو ) (2842گرینچوا ) (ت2841تالماسیو ) (ت2841یونسکو ) در پژوهش

 در توسعه پایدار تأکید شده است. 

نیازها و مقدمات های پژوهش در زمینه الزامات سیاستگذاری فرهنگی در توسعه پایدار نیزت در دو موضوع ادلی پیشتهیاف

زیر موضوع شامل تدوین قوانین کارآمد و کاربردی؛ شناخت و تحلیل تجارب و الگوهای  44تدوین سیاستگذاری فرهنگی با 

نهادینه کردن نقد و نقش آن در توسعه پایدار؛  تعریف فرهنگ ان درمرزی؛ لزوم وحدت نظری فرهیختگسیاستگذاری برون

؛ لزوم تولید و انباشت علمی و نظری پیرامون سیاستگذاری فرهنگی در جامعه؛ انتخاب دحیح ابزارهای فرهنگی در جامعه

ها؛ به رسمیت شناختن رهپژوهی؛ تداوم گفتمان توسعه فرهنگی در تمام دوریزی راهبردی؛ آیندهسیاستگذاری فرهنگی؛ برنامه

و  ها؛ و گماردن مجریان مطل  و معتقد به توسعه فرهنگی در امور اجرایی کشورمدیریت فرهنگی در میان سایر مدیریت

افراد؛  مشارکت جلب بومی؛ سیاست فرهنگ و فرهنگی تکثر و تنوع زیرموضوع شامل لحاظ41محتوای سیاستگذاری فرهنگی با 

 سطوح در فرهنگی سیاستگذاری اسالمی؛ انجام هایارزش و ایرانی جامعه هایارزش به ها؛ توجهرفیتظ از گیریبهره و شناخت

فرهنگی؛  سیاستگذاری در موجود هایظرفیت و امکانات از بهینه فرهنگ؛ استفاده بودن فرابخشی به خرد؛ توجه و کالن

 مالکیت حقوق فرهنگی؛ رعایت میراث حفظ ارهایک و فرهنگی؛ ساز کردن فرهنگی؛ دمکراتیزه مطلوب هایگذاریسرمایه



 

 فرهنگی؛ و لحاظ پیوست هماهنگی؛ تدوین کارهای و ساز فرهنگی؛ ایجاد هایسیاست ارزیابی ابزارهای فکری؛ تعیین و معنوی

 بندی شد.فرهنگی دسته دیپلماسی

 تنوع ات فرهنگیت مشارکتتدر زمینه دسترسی همگان به امکان (4938) محمدی میالنی وهای پژوهش دالحییافته

 هدف با فرهنگی سیاستگذاری بر مؤثر هایفرهنگیت به عنوان شاخص میراث به توجه فرهنگی و حقوق به فرهنگیت توجه

 محمدی وهای پژوهش حاضرت در پژوهش ملکراستا با یافتهسوست. همبا پژوهش حاضر هم فرهنگی پایدار توسعه به دستیابی

گیری از تجارب سایر کشورهات اهمیت شناخت دحیح از مفهوم توسعه پایدارت قوانین و مقررات کارآت بهره( نیز به 4932کمالی )

های غیر دولتی در فرایند توسعه پایدار و ایجاد ساز و کارهای الزم برای تحقق این امر در اهمیت مشارکت مردم و سازمان

 توسعه پایدار اشاره شد. نهادینه شدن سیاستگذاری

شود که به طور خاص به منظور دستیابی به هایی میسیاستگذاری فرهنگی منجر به مشخص شدن اولویتجموع در م

بینی مناب  و امکانات موردنیازت ها و تهیه و تدوین برنامه اجراییت پیشاهداف باید به آنها توجه نمود. با مشخص شدن اولویت

ها و ت حمایت و تشویق فعالیتها مبتنی بر برنامهها و ظرفیتفردتاستفاده بجا و بهینه از امکانات و مناب ت شناخت 

شود و از هدر رفت وقت و هزینه و انحراف از های فرهنگیت حرکت در سمت و سوی اهداف توسعه پایدار میسر میهمکاری

گرفته و هدایت و  شود. همچنین با انجام سیاستگذاری فرهنگیت قدرت در جای مناسب خود قرارمسیر اهداف جلوگیری می

 گردد. گردد. همچنین توان مدیریتی افزون میتر مینگرت سهلهای توسعه با نگاهی جام حمایت برنامه

منجر به تدوین سیاستگذاری  دست آمده در پژوهش حاضرتوجه به روابط فرهنگ و توسعه پایدار و رعایت الزامات به

های فرهنگیت نتایجی در سطح ملی یجاد و تقویت خواهد کرد. این سیاستگذاریشود که از مسیر فرهنگیت توسعه پایدار را امی

های اجتماعیت حفظ و گسترش کاهش آسیب گیری قدرت فرهنگیتبا شکل المللی به همراه خواهد داشت. در سطح ملیو بین

علت ه بخواهد کرد و نیز  را محققو تسهیل و نهادینه کردن مشارکت شهروندان کسب ثروت ت تجارت فرهنگی هویت فرهنگیت

که سرشار را آمیز مسالمتجویانه دلحزمینه زیست  تهای فرهنگی و هنری در جامعهتولید و گسترش حجم وسیعی از فرآورده

 تتباد  و تعامل فرهنگیعالوه بر تجارت فرهنگی با هم  المللیبیندر بعد  نماید.میفراهم  تشهروندان است از امید و نشاط برای

کند. لیکن در قلیل تنازعات جهانیت زمینه ارتقاء و نفوذ معنوی و فرهنگی در عرده جهانی را برای کشور فراهم میضمن ت

حوزه تجارت فرهنگی تمهید مقدماتت شناخت تأثیر تجارت فرهنگی در رونق اقتصاد و شناخت ظرفیت تجارت فرهنگی در 

 توسعه الزامی است.
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 تهران: دانشگاه آزاد اسالمیت واحد علوم و تحقیقات. .های پژوهش کیفی(. ادو  و روش4901) حریریت نجال 

 آن نشر: تهران(. مقاالت مجموعه) ایران اسالمی جمهوری در فرهنگی سیاست ادو  و مبانی(. 4963) لیت رسو حسین. 

 96 ) 1 تفرهنگی ماهنامه مهندسیایران.  فرهنگ موردی تحلیل پایدار؛ توسعه در فرهنگ نقش (. بررسی4900) محمدحقیقیت علی 

 .02-62(ت 90و 

 0جلد  تانسان کرامت مبانی و . ادو دولت و سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(. 4902محمدیت یوسف )خان . 

 ( رهیافتی در باب چگونگی و ماهیت آینده4938زارعیانت آرمین و ستارزادهت مریم .) .ده پرستاری ارتش جمهوری مجله دانشکپژوهی
 .4-1(ت 4) 44 اسالمی ایرانت



 

 62-19(: 1) 48 انسانیت علوم مدرس فصلنامه. پایدار توسعه مفهومی بسط (.4901) غالمعلی نجفیت و الساداتتشمس زاهدیت. 

 دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده. شناسیجامعه دکتری رساله .اجتماعی هاینابرابری و توسعه(. 4966) محمدجواد مازندرانیتزاهدی 

 .تهران

 و 19) 1 فرهنگیت مهندسی ماهنامه .اقتصادی در توسعه فرهنگ نقش(. 4903) امین نژادتحق و جال ت دهنویت نرگست نیاتدالح 

 .63-22 ت(11

 ژوهیپ مورد فرهنگی؛ پایداری تحقق هدف با سیاستگذاری هایشاخص تدوین(. 4938) مریم محمدیت و ساسانت میالنیتدالحی :

 .10-14 ت26 شهریت مدیریت. تهران کالنشهری منطقه

 414-4939ت 11 راهبردت .کشور فرهنگی مهندسی در سیاستگذاری ابزارهای جایگاه(. 4902) مسعود عالمیت. 

 هاشاخص این کردن عملیاتی: پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی در فرهنگی پیوست متغیرهای و هاشاخص(. 4932) الدیندالح قادریت 

 .486-01 (ت1) 2 ایرانیت و اسالمی پیشرفت الگوی فصلنامه دو. میدانی هایپزوهش انجام برای

 نوین ابزارهای کاربرد لزوم و ارتباطات تحو  خاورمیانه؛ در ایران فرهنگی دیپلماسی(. 4932) محسن بیاتت و عباست شکریت کشاورز. 

 .23-6 ت(29) 41 ارتباطاتت -فرهنگ تمطالعا

 34 ت4 ایرانت شهرسازی و معماری علمی انجمن. زیست محیط حوزه در آن نقد و پایدار معماری(. 4903) یوسف انیتمهلبگرجی-

488. 

 یپژوهندهیآ توانایی رشد با یادگیری تجارب کیفیت بین رابطه (. بررسی4939الهت حیدریت الهامت و حیدریت معصومه )مرزوقیت رحمت 

 .490-494(ت 2) 44 زش پزشکیتی توسعه در آموهاگامدانشجویان. 

 ارائه و موان  بررسی: ایران در پایدار توسعه سیاستگذاری سازینهادینه تحلیل(. 4932) یحیی کمالیت و حمیدرضات محمدیتملک 

 .402-424 ت(2) 22 توسعهت مدیریت فرایند .آن برای مدلی

 برای هاییدرس: فرهنگی سیاستگذاری روش و وممفه بر درآمدی(. 4906) نادر هفتخوانیت جعفری و محمدهادیت همایونت 

 .91-1(: 2) 2 مدیریتت اندیشه. سیاستگذاران
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