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مدیریت مراکز و سازمان هاي فرهنگی و هنري
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پیشگفتار

بشريتمدنبارزهايخصیصهازیکیآنهاروزافزونوگسترشفرهنگی و هنريسازمانهايمراکز و ظهور
وتکاملبرروزهرجامعههرخاصنیازهايوگیهاویژوزمانیومکانیگوناگونعواملبهتوجهباواست 
وشدهطراحیاهدافیبهنیلبرايفرهنگی و هنريسازمانهراستبدیهی.شودمیافزودهسازمانهااینتوسعه

مکتبشدنحاکمعصر حاضرمهمرویدادهايازیکی. استمدیریتنوعینیازمندساختارشبهتوجهبا
آنجاتاراعملیکمکتباینبهمعتقدین.استو فرهنگیهنريواقتصاديیتهايفعالروندبرنفعاصالت
بنابراین با توجه به .آوردبوجودبهراآسایشوخوشیبیشترینافراديیافردبرايکهدنکنمیقلمداددرست

جلوه می کند. این نوع نگرش، مدیریت فعالیت هاي فرهنگی و هنري براي نیل به چنین هدفی بسیار پر اهمیت
ومنابعبسیجوسازماندهیریزيبرنامهدروانسانیماديمنابعکارآمدمؤثروکارگیريبهفرایندمدیریت
صورتقبولموردارزشینظاماساسبروسازمانیاهدافبهدستیابیبرايکهاستکنترلوهدایتامکانات

. گیردمی

گفتتوانمیباشدبرقرارزیرمالکهايسسات فرهنگی و هنري از جمله مدیریت مراکز و موموقعیتیدراگر
شده است:اعمالبه درستیمدیریتموقعیتآندر

یافتهوسازمانمنظمفعالیت-1

هدایتهدف یا اهدافیتحققجهتدرگروهیمنظمفعالیتکهاستآنمدیریتدوممالك:اهداف-2
.باشدضمنیویحصرغیریاوروشنوصریحاستممکنهدف.شود

منابعمیانکهمعینیروابططریقازهدفدرمنظمفعالیتکهاستآنمالكسومین:منابعمیانروابط-3
. گیردمیصورتاست،برقرارموجود

بهوباکاردادنانجامطریقازآنهاتحققکهاستآنمدیریتمالكچهارمین:دیگرانبوسیلهدادنانجام-4
.گیردمیصورتدیگرافرادوسیله

راهگزینشوارزشیابییعنی.استگیريتصمیمدرفعالشرکت،مدیریتمالكآخرین:گیريتصمیم-5
جوانبهمهگیريتصمیم.استاطمینانوعدمخطراحتمالباتوامغالباًکهايپیچیدهموقعیتهايدرحل

.شودمیشاملراوانسانیمادي،مالی

کارگیريبباشد. براي مثالو بسیاري از موارد دیگرخالقیتتوام با بایدبر موارد فوق عالوهالبته مدیریت
بسیار سازمانهاحیاتتداومو جهت جدیدمفهومیافکریکایجادبرايتوسط یک مدیرذهنیهايی توانای

درفقطخالقیتیدنبابنابریناستبرخوردارخالقیتاستعدادازغیرمدیريیامدیرانسانهرضروري است.
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بازدارندهعواملازجلوگیرياستخالقیتاستعدادوجودازمترمهکهآنچهزیراباشدخاصیمدیرانانحصار
تحقق خواهد یافت.ذهنیزنجیرهايوهاالگووهافرضپیشازذهنسازيآزادباکهاستآنظهور

،بودنمؤثروموفقبراي. آنازبیشچیزيیاسازمانیاهدافکسبازاستعبارتنیزمؤثروموفقمدیریت
وطراحی،ادراکیانسانی،فنیهايیتوانایبهنیازمؤثرمدیر. استالزممعینیاکتسابیوذاتیهايیتوانای
در عرصه امور فرهنگی نیز نیازمند چنین مهارت هایی است.در این مجموعه موفقمدیریک. داردمسائلحل

فرهنگی مراکز و سازمان هايتالش شده است تا دانشجویان،عالقمندان و فعاالن حوزه مدیریتگردآوري شده 
و هنري با اصول و مبانی مدیریت در این عرصه آشنا شوند. به امید آنکه مقبول افتد.
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بردگیزندگیباشدوظیفهاگرواستشلذتبخزندگیباشدتفریحکاراگر:گویدمیگورکیماکسیم" 
".است

مدیریتمفهوم

قراراشارهموردراگوناگونیتعاریفمدیریتعلمپردازاننظریهودانشمندانمدیریتواژهمفهومبارهدر
.پردازیممیتعاریفاینازايپارهتوضیحبهآنمفاهیمباشدنآشنابراياندکهداده

:گیرنده موارد زیر استدر برمدیریتاستمعتقد) Kreitner( کریتنر

)آییکار( آمدوکارمؤثرکار-3سازمانیاهدافتامین-2مسائلحلايبرفرایندي-1
تغییرحالدرمحیط-5کمیابمنابع-4

:ازعبارتندتعاریفایندهندهتشکیلعناصروتوجهقابلنکات

تشکیلرامدیرانوظایفمهمترینازیکیمسائلحلوگیريتصمیم: مسائلحلايبرفرآیندي) الف
.دهدمی

1:  ازعبارتندباشندمیروبروآنبامدیرانکهايعمدهمسائل

دولتیمقرراتوقوانینتغییر-2بینیپیشقابلغیراقتصاديروند-1
کارکنانمتعددتقاضاهاي-4نهاآآوردنبدستبرايشدیدرقابتومنابعکمبود-3
روزمرهبصورتمدیرانکههستندلیمسائجملهازآننظایرو(فناوري)تکنولوژیکیتغییراتوفنیلمسائ-5
.باشندمیروبروآنهابا

راخاصیمأموریتهايواهدافخودموجودیتتوجیهبرايسازمانهامجموعه: سازمانیاهدافتأمین) ب
تعدادافزایشهمچنینوعالیکیفیتبادانشجویکتتربیاستممکندانشگاهیکهدفمثألکنندمیدنبال

اهدافابکارکنانشخصیاهدافادغامزمینهدرمدیرانبراینعالوه،باشدجدیدسالدرجدیددانشجویان
وبیشترمزایايوحقوقدریافتاستممکنکارکنانفرديهدفهاي،کنندتالشپیوستهبایدنیزسازمانی

.شودشاملراگیريتصمیمآیندفردرمشارکتوترارزشبامسئولیتهايداشتن
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بهنهایتدرکهدانستعملیاتسلسلهیکازمتشکلتوانمیراکارآیی) :کارآیی( آمدکارومؤثرکار) ج
کاملبطورواتالفبدوناستعدادهاوسرمایهکهايگونهه بانجامدمی مطلوبنحوه بسازماناهدافتامین
توفیقاهدافتامیندرتنهانهکهکندمیاتخاذتدابیريموفقمدیریکترتیببدین. گیردقراراستفادهمورد
.            آوردبعملرااستفادهحداکثرنیزمنابعگیريبکاردربلکهیابد

قابلغیروکمیابماهیتأومحدودندهمگیاولیهموادوسرمایه،افراد،زمانقبیلازمنابعی: کمیابمنابع) د
،داردوجوددر محیط رقابتی منابعاینآوردنبدستبرايشدیديرقابت،اینبرعالوه،باشندمیافزایش

انجامآنهاازمطلوباستفادهبرايايآگاهانهتالشبایدبنابراینداشتهقرارمدیریتاختیاردراساسأمنابعاین
.شود

دراخیرسال50حدودکهاستسریعیوشگرفتغییراتمحیطپویاییگواهبهترین:  یرتغیحالدرمحیط) ه
اطالعاتازاستفادهوپرورشطریقه،الکترونیکیماشینهايوکامپیوتراختراع.استآمدهپدیدهازمینهکلیه

واستردیدهگدگرگونهازندگیبکسواجتماعیمعیارهايوگردیدهگیریهاتصمیمدرتغییرباعث
تغییرحالدردائمأتکنولوژي،استیافتهتغییرکنندهمصرفمنافعحفظجهتدرمقرراتوقوانینازبسیاري

تردقیقبینیپیشبرايبایدمدیرانکهاستشرایطیچنیندر،شوندمیترپیچیدهبروزروزسازمانهاواست
.باشندداشتهراالزمآمادگیآنهابامقابلهراههايوتغییرات

مدیریتمختلفتعاریف

طریقازشدهتعیینپیشازاهدافیاوهدفبهحصولبرايعملیاتانجامازاستعبارتمدیریت-1
.افرادمساعیتامینوهدایت

.معیناهدافیاوهدفبهمنظورنیله بجودموامکاناتومنابعازمناسباستفادهازعبارتمدیریت-2

.زمانوهزینهاقلحدصرفبامؤسسهاهدافیاوهدفبهنیلازاستعبارتمدیریت-3

بهنیلمنظوره بگروهیفعالیتهايوکنترلرهبريکردنهماهنگومتشکلهنروعلمتوانمیرامدیریت-4
.نامیدخاصمشتركاهدافیاهدف

اهدافیاوهدفبهدستیابیمنظوره بانسانیوماديمنابعازمناسباستفادهازاستعبارتمدیریت-5
بهتوجهباکنترلورهبري،هماهنگی،سازماندهی،ریزيبرنامه:  بهمربوطعملیاتانجامطریقازمؤسسه
.مؤسسهفرهنگیمحیطعوامل
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خاطررضایتورفاهحداکثرکهنحويبهمساعیحداقلباایجنتحداکثرازتامیناستعبارتمدیریت-6
عامهوریانتمشبهراکاالهامرغوبترینیاوخدماتبهترینوباشدداشتهدرپیرامؤسسهکارفرمایانوکارکنان

.دهدارائهمردم

مهمنکاترويدرآنوباشدمیبرخوردارباالییجامعیتازمدیریتازتعریفموردآخریناینکهبهتوجهبا
.دهیممیقراربررسیموردراتعریفایندهندهتشکیلعناصرلذا. استشدهتأکیدمدیریتدر

قبیلازمنابعیشودمیدیدهنیز) کریتنر( تعریفدرچنانکه: مساعیحداقلبانتایجحداکثرتامین) الف
منابعحداقلصرفباتاآیدبعملبایدالزماهتمامبنابراین ، کمیابنداصوألسرمایهواولیهمواد، انسانینیروي
.آیدبدستنتایجحداکثرمزبور

راخودخاصهاينیازمنديکارکنانازیکهردانیممی: کارکنانخاطررضایتورفاهحداکثرتامین) ب
توجهبیفرديهدفهايویهانیازمنداینبهنسبتمدیرانچناچه،کنندمیدنبالراايویژههدفهايودارند
.بودنخواهندموفقسازماناهدافتامیندرباشند

مؤسساتدرواستدولتکارفرمادولتیسازمانهايدر: فرمایانکارخاطررضایتحداکثرتامین) ج
وهستندفرمایانکارخدمتدرمدیرانبزرگمؤسساتدرکهاستبدیهی.سهاموسرمایهصاحبانخصوصی

.گرددفراهماستممکنکهآنجاتاآنانخاطررضایتونظراتکهاستایستهش

دولتییاوخصوصیازاعمسازمانها: مردمعامهومشتریانبهکاالهامرغوبترینیاوخدماتبهترینارائه) د
رامرغوبکاالیییاومناسبخدماتنتوانندمدیرانچنانچه،آیندمیبوجودخدمتارائهیاوکاالتولیدبراي

.            انداختخواهندخطره براسازمانموجودیت، نمایندعرضهمردمعامهومشتریانبه
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سازمانمفهوم

انجامراکاريهمبامشتركهدفیبهیافتندستبراينفرچنداینکهیعنیسادهبیانبهسازمانمفهوم
.آیدمیبوجودسازمانازشکلیاین حالت، دردهندمی

:نیمکمیاکتفاآنازنمونهچندذکربهکهشدهمتعدديتعاریفمدیریتهمچوننیزسازماناز

ومساعیکهايگونهه بمندنظامقالبهايدرافرادبنديگروهوبنديدستهازاستعبارتسازمان-1
.درآیدسازماناهدافبهنیلبرايايوسیلهبصورتمتغیرمحیطکیدرآنهاشدههماهنگتالش هاي

بهرسیدنمنظوره بافراداززیاديتعدادبینکهروابطیازعقالییومنظمالگويازاستعبارتسازمان-2
.شودمیبرقرارمشتركاهداف

این.معیناهدافبهیافتندستبرايافرادمتقابلروابطازیافتهنظامینديفراازاستعبارتسازمان-3
:گرددمیتشکیلزیلشرحه ببخشپنجازتعریف

.شودمیتشکیلافرادازهمیشهسازمان–الف

.استبرقرارمتقابلروابطآنهابیندیگربارتهعه ب.دارندارتباطیکدیگرباطریقیبهافراداین-ب

.بخشیدامنظتوانمیمتقابلروابطاینبه-ج

،گذاردمیاثرآنهاعملکرددراهدافاینازبعضیوهستندمشخصاهدافدارايسازماندرافرادکلیه-د
.آیدنائلنیز خودشخصیاهدافبهسازماندرهمکاريطریقازکهداردانتظارفردهرالبته 

کارکنانشخصیاهدافبااستممکنکهراسازمانیمشتركاهدافبهنیلهمچنینمتقابلروابطاین-ه
.کندمیمیسرباشدمتفاوت

دنبالراسازمانمشتركاهدافاصولفردياهدافبهیافتندستبرايیک سازماناعضايدیگرعبارته ب
.دنکنمی
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سازمانهاينظریهتاریخیبندیهايطبقه

)  F . Taylor( تیلور، فردریک کردمطرحرابروکراسینظریه) Max .  Weber( وبرماکسکهزمانی
مکتبآنازپس.نمودندمطرحرااداريمدیریتاصول)  H . Fayol(  فایولهنريوعلمیمدیریتاصول
هاينظریهبامکتبوآخرینگرفتشکلمیالدينوزدهمقرنازقبل30دههدررفتارمدیریتوانسانیروابط

.استسازمانهاومدیریتدرغالبتفکرنیزامروزوگذاشتوجودعرصهبهپااقتضاییوسیستمی

گرفتهنظردرمتعاملومرتبطاجزايازمتشکلوواحدمنظومهیکبصورتسازمان: سیستمیتفکردر
تبمک( قبلیمکاتبدرکهروابطیدهدمیشکلآنراخاصیتاجزاي سازمانمتقابلوابستگیاصلوشودمی

.بودنگرفتهقرارتوجهموردچندان) انسانیروابطمکتبوعلمیمدیریت

هااستعارهوهاتمثیلدر تعریف و تشریح سازمان ها باید گفت کههااستعارهوهاتمثیلدر رابطه با استفاده از 
نوعشناختبامدیران.دهستنفایدهمفیدنیزمدیریتدرنحوهبلکه،آیدنمیکاربهنسازمادركبرايصرفاَ

خودپیشهراسبکیوپردازندمیمدیریتبهواقعیدرکیبااست،دادهرخهااستعارهکمکبهکهسازمان،
،استکارسازتفکرشیوهایننیزسازماندهیدر.استهمسازوسازگارسازماننوعوشرایطباکهسازندمی

اشکالدرراخودسازمان،هااستعارهیاريبهتخیلخالقدنیايدرتوانندمیسازمانطراحانومدیرانزیرا
.یابنددستسازمانیبدیعومتفاوتهايفرموساختارهابهوکنندمجسممتفاوت

:شمردبرزیرشرحبهتوانمیراهااستعارهاینازبرخی

ماشینمثابهبهسازمان

علومدرکه»دکارترنهمثل«کردنداستفادهطبیعیقوانینركدبرايماشیناستعارهازنیزدانشمندانکهچنان
،فایولتیلور،سازمان ها نیز نظریه پردازان مدیریت نظیرمدیریتدرداشتماشینیگرایشاجتماعیوانسانی
وبهبودبرايوشدمیادارهانسانینیرويومهندسانوسیلهبهکهدیدندمیماشینهمچونراسازمانگانت

.بستندمیکاربهرامهندسیتدابیرآناصالح

زندهموجوديهمچونسازمان

به. کنیمقلمدادزندهيموجودعنوانبهسازماندیدگاهگذارانپایهازتوانیممیراانسانیروابطمکتبعلماي
ایندرزیرادارد،زیستیدیدگاهدرریشهنیزمدیریتوسازماناقتضائینظریهوهاسیستمنظریهکارگیري

. استمحیطسازگاريگرودرآنبقايوارتباطدرخودمحیطبازندهموجوديهمچونسازمانهانظریه
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اساسبروگیردمیخومحیطباخودحیاتطولدرخردمندوزندهموجوديعنوانبهانسانکههمانگونه
.دهدمیتغییرراخودمحیطیشرایط

طبیعیانتخاب

یاسازمانکهاستآنبراعتقادنظریهایندر. داردزیستیمنشاُمحیطجمعیتنظریهیاطبیعیانتخابنظریه
ازتابکوشندبایدهموارهواندوابستهمحیطدرموجودمنابعبهبقابرايايزندهموجوداتهمانندهاسازمان

کهشوندمیمنابعازمنديبهرهوحیاتادامهبهموفقهاییسازمان. شوندمندبهرهکفایتقدربهمنابعاین
.زوال هستندوشکستبهمحکومضعیفهايوسازمانباشندقوي و قدرتمند

مغزهمسانسازمان

ودهندارائهسازمانازدیگرتوصیفیمغزازاستعارهاستفادهبااندکوشیدهمدیریتپردازاننظریهازبرخی
کهاستتحلیلگرنظامی،مغزهمچونسازمانآنانعقیدهبهسازند. روشنراآنهايپیچیدگیازايپاره

راسازمانتوانیممیهمچنین. دهدمیقراراستفادهموردوکندمیوتحلیلتجزیهراوآندریافترااطالعات
ايفرآیندهکهاستاطالعاتتبادلوارتباطاتدرسایهزیرا. بدانیمارتباطیواحدهايواطالعاتیهايسیستم

و گیردمیصورتسازماندهیوریزيشود،برنامهمیانجامهاگیريیابد،تصمیممیتحققسازمانومدیریت
.شودمیاعمالنظارتوکنترل

عملانسانمغزهمسانسازمان،اقداموانتخابوتصمیماتخاذبرايهاآنگیريکاربواطالعاتپردازشدر
یکسانزمینهایندرراسازمانعملکردومغزعملکرد،مدیریتيعلماازبعضیجهتایناز.کندمی
.دانندمی

روحزندانهمچونسازمان

ساکنان. شدمطرحغارنشینانداستاندروافالطونجمهوريکتابدربارنخستینبرايروحزندانسازمانایده
کهرابیروناشیاءوآدمهاسایهواندگرفتهرقرادیوارروبهوغارروزنهبهاند،پشتشدهکشیدهزنجیربهکهغار

امکانغارنشینانازیکیاگر:گویدمیسقراط.پندارندمیواقعیتراهاسایهوبینندمی،افتدمیغاردیواربر
درحدچهتاآنانکهشدمیمتوجهگاهآن،کندتجربهرابیرونمحیطوشودخارججاآنازتایافتمی

اعضايو روحزندانهمچونسازمان،استعارهدر.پندارندمیکهاستآنازترپیچیدهقعیتواواشتباهند
خواهندنمیروهیچبهکهاندخویشباورهايدلبستهچنانآنهاآن.کنندمیجلوهغارنشینانهمچونسازمان
توهمیدچارارسازمانمدیریتخاص،موردچنددرشدنموفقگاهی.بپذیرندرابیرونیهايواقعیت
سازمانبیرونیمسائلبهاوستباموفقیتهموارهکهخیالاینبامدیریت،کندمیو گمراه کنندهپذیرآسیب
دیرکهشودمیواقعیتاینمتوجهزمانیورودمیپیشنهادهگامبدانکهراهیدرهمچنانوکندنمیتوجه
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وشدهکشیدهبندبهآندرمدیریتروحکهاستزندانمانند"واقعاسازمانوضعیتیچنیناست،درشده
.استشدهسلبازآنخارجیهايواقعیتوبیرونبهنگریستنقدرت

شوندمیسرکوبوشدهتلقیغیرعاديسازماندرپرخاشگريوتوزيخشم،تنفر،کینهچونرفتارهاییگاهی
راهاآنوکنیمبررسینیزرافتارهاراینهايریشهبایدبشناسیمدرستیبهراسازمانبخواهیماگرکهحالیدر

کهجاسته بآنهايپیچیدگیوسازمانشناختبرايروایناز. بدانیمسازمانیروابطازناگسستنیبخشی
اینازوآوریمنظردررااستشدهکشیدهبندبهآندرآدمیروحکهمجسمههمچونراآننیزباریک

.بنگریمآنبهدیدگاه

فرهنگهمچونسازمان

وها،نگرشهاتلقی،بینیجهان،زبان،دانش،هاسنت،،آداب،باورهاهاارزشازالگوییرافرهنگاگر
.بودخواهدفرهنگجزءیافرهنگخردهیکنیزسازمانکنیم،فرضجامعههردرمردمزندگینحوه

درستسازمانیکدرون.نیستجامعهفرهنگ"دقیقاامااست،جامعهفرهنگازمینیاتوريسازمانهرفرهنگ
وباورهاوداردوجودياویژهباورهايوهاارزش.استحاکمخاصیرفتاري،هنجارهايجامعهیکهمانند

این است که فرهنگ سازمانیفرهنگدر موردتعاریفازیکی.جریاننددراموربهنسبتیمشخصهايتلقی
اعضاياکثرکهارزشهاییوجمعیمشتركهايتلقیوباورها،رفتارهاعمومیالگويازعبارتسازمانی
اهدافو،اندیشه،زبانرفتارهادرتوانیممیراسازمانیفرهنگ.، می باشندشریکندوسهیمآندرسازمان
.کنیماحساسسازمانهايرویهوقوانینوهاروشدرراآنتبلورومشاهدهسازماناعضاي

وآدابویکسان،نمادها،باورهايمشتركمفاهیمسلسلهیکعنوانبهسازمانیفرهنگدیگرتعریفیدر
.هستندسازماندرگروهیهمبستگیوانسجامموجبواندگرفتهشکلزمانطولدرکهاستشدهبیانرسوم

ايهفرهنگاستممکنفرهنگآندرامااستغالبياویژهسازمانیفرهنگیکسازمانیهردرچهاگر
استممکنیا، دارندمهندسانطبقهازمتمایزفرهنگیکارگرانطبقه"مثال.باشدداشتهوجودنیزدیگريفرعی

راسازمانهرفرهنگکلیطوربه.دهندبروزخودازرسمیگروههايازمتفاوتفرهنگیرسمیغیرگروههاي
ساختار،درسازمانفرهنگ. کنیماهدهمشسازمانجمعیوگروهیحیاتوآنکارکنانعملکرددرتوانیممی

هاانساناینولییابدمیتبلورآنهايماموریتانجامنحوهومشاغلشرحاهداف،،مشیخطقوانین،
.کنندمیایجادراآنواقعدروبخشندمیروحآنبههستندکه
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هاسازمانمشتركهايویژگی

.اندآمدهوجودبمعینیمقاصدبهدستیابیبرايیعنیدارندهدفسازمانها) الف

.شوندمیتشکیلکنندمیهمکاريگروهیصورتبهکهافرادياجتماعیترکیبازسازمانها) ب

.کنندمیفعالیتمستمروپیوستهطوربهسازمانها) ج

ودانشواديمومالیمنابعازاستفادهوریزيبرنامه،وظایفطریق تقسیمازراخودفعالیتسازمانها) د
.دندهمیانجامابزارواوريفن

وهماهنگمنطقیعقالئی وطوربهراخوديکارمنظمهايفعالیتیکپارچهواحدهايبعنوانسازمانها) ه
.کنندمیهدایت

نوع، محیطیشرایط،ي سازمانراهبردهاواهدافنیز عبارتند از سازمانطراحیگذارتاثیرومهمعوامل
.گذاراثرمهمعواملسایر،سازمانفعالیت

نیروي( افراد،سازمانساختار،سازمانژيتاستراواهدافنیز عبارتند از سازماندهندهتشکیلاصلیصراعن
.(فناوري)تکنولوژي،) انسانی

سازمانیساختاراساسبرسازمان

مشخصهدفیراستايدروآگاهانهتصوربهقبلازرسمیساختارها،سازماننوعایندر: رسمیسازمانهاي
خشکروابطمبتنی بر،رسمیسازماناعضايو روابط میانهمبستگیتعیین گردیده است.و برقراردر سازمان

.استگردیدهگذاريبنیانسازمانکلیقواعدواصولپایهبرهمگیکهبودهروحبیو

طبیعیطوربهرسمیغیرسازمانشد،ایجادیک سازماندر رسمیساختارآنکهازبعد: رسمیغیرسازمانهاي
نتیجهاستسازمانیهردرمداوماجتماعیتعاملحاصلرسمیغیرسازمان. گرددمیپدیدارآنچارچوبدر

آوردمیبوجودرارسمیغیرسازمانبنامسازمانیساختدیگرنوعرسمیسازماندرآگاهناخودروابطاین
.بگیردنادیدهراروابطاینتواندنمیمدیريهیچکه
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همکاري میان اعضايواجتماعی، دوستیروابطبرقراريازاستعبارتسازمان غیر رسمیبه عبارت دیگر
ونداشتهقبولرارسمیسازمانروحبیوخشکقواعدواصولسازمانیاعضايکهبه نحويسازمان

در.ه باشنددآوربوجودکاغذرويبرنوشتنبدون،صمیمیتودوستیروابطاساسبرراخودفعالیتهاي
،یکدیگرکناردررفیقودوستبعنوانبلکه،نبودههمکاربعنوانصرفاسازماناعضايرسمیغیرسازمان

.دهندمیانجامراکارها و خدمات

سازمانیمحیطانواع

می گردد.انیانسنیرويو اطالعات، انرژي،  پول، اولیهموادشامل :خارجیمحیط)1

می گردد.سهامدارانمنافعو کارکنانمنافع، اعتقادات، ارزشها، عواطفشامل :داخلیمحیط)2

سیستمینگرش

نگرشکهمعتقدندنظریهاینطرفداران. شدمرسوممدیریتدربعدبهمیالدي 1960سالازتقریبانگرشاین
.استجامعاينظریهبهدستیابیومدیریتهاينظریهومفاهیمبخشیدنوحدتبرايطریقبهترینسیستمی

سیستمینگرشدرکلیديعناصر

سیستمتعریف. 1

فرعیسیستمهاي. 2

بستهوبازسیستمهاي. 3

سیستممرز. 4

افزاییهم. 5

جریان. 6

بازخورد. 7
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نقشودهندمیشکیلتراواحدکلیکمتقابلپیوندوارتباطباکهاجزاستازايمجموعه: سیستمتعریف•
.کنندمیایفامعینی

.نامندمیفرعیسیستمهايسازندمیراسیستمکلکهاجزایی:فرعیسیستمهاي•

:بستهوبازسیستمهاي•

.شودمینامیدهبازسیستمباشدداشتهمتقابلکنشخوداطرافمحیطباکهسیستمی

.شودمینامیدهبستهسیستمباشدنداشتهمتقابلکنشخوداطرافمحیطباکهسیستمی

.کندمیجدااطرافشمحیطازراآنکهداردمرزيسیستمیهر:سیستممرز•

.استضروريسیستمپویايتعادلحفظبرايواستسیستمنظارتکلید:بازخورد•

.استآندهندهتشکیلاجزايازبزرگترمجموعههراینکهیعنی:افزاییهم•

یستمیسفکرطرزمقدمات

:استنیازموردکند مقدماتیكردکالنوکلیصورتبهراسائلمبتواندانسانکهجاییبهرسیدنبراي

شخصیعقایدتعلیق-1

وکندمیعملخارجدنیايواومیانفیلتريعنوانبهعقایداینکهاستارزشهائیوعقائددارايانسانیهر
بهاعتقادمدیرياگرسازمانیبعددرمثالبراي. گیردمیشکلهافرضیشپازايپارهاساسبرمارفتاراصوال

سیستمیحلعکس راهبهوگیردمیشکلاساسهمینبرنیزدستانزیربااورفتارباشدداشتهآدمهابودنتنبل
کاملورطبهکاراینگرچهبگذاریمکنارراخودمانشخصیباورهايمسائلبابرخوردهنگامدرمی گوید

.نیستممکن

تصوريوفکريمحدودیتقبول-2

یککهپذیریممیوکنیمنمیفشاريپاحلراهیکبرتنهابپذیریمراخودمانفکريمحدودیتکهزمانی
.استفکريجمودنشانهحلراهیکتنهارويبرپافشاري. باشدداشتهمتعدديحلهايراهتواندمیمسئله
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مدیریتدرهاسیستمنظریه

برايراتکاملیدورهسهانسان. سازدمیفراهمانساناندیشیدنبراينوینیفکريارچوبچهاسیستمنظریه
:استگذاشتهسرپشتنوینشیوهاینبهرسیدن

ارسطوئیمنطقمرحله-1

وآنهايداللتهاوالفاظونگیچگبایدمیواستانسانفکروعقلبروزوسیلهسخنوزبانگویدمیارسطو
وذاتی-تصدیقوتصورسپس. شودجلوگیرياشتباهوابهامازتاکنیممعلومبنديجملهبرايراترکیبشان

صغري-حملیهوشرطیهقضایايمانندمفهومیمعیارهايهارائضمنونمودمشخصراکلیوجزئی-عرضی
قیاسارسطومنطقاساس.بستبکارراسطهسفوجدلرموزودادتشخیصرابرهانانواع،قیاسوکبريو

.کبريبهصغريازرسیدنیعنیاست

تجربیمنطقمرحله-2

هايرشتهکلیهپیشرفتباعصراینآغاز.شدآغازاندیشیروشنعصرباجدهمهوهفدهمقرونازمرحلهاین
وفیلسوفاناولینازکانت.شدآغازغیرهوشیمیفیزیک–نجوم-ریاضیاتمانندهارشتهتمامیدرعلمی
.استعصرایندرآنانترینمطرح

سیستمیمنطقمرحله-3

رواندر،کینزاقتصاددر،فانکشنالیستهاشناسیجامعهدردادنشانراخودمختلفعلومدراندیشیدنشیوهاین
.کردنداستفادهشیوهاینازاینشتینریاضیاتدروگشتالتنظریهشناسی

آید؟میکارچهبهستمیسیروش

آنبستنکاربهمواردکهبدانیمبایداما.استکردهایجاداندیشیدنشیوهدرانقالبیسیستمیروشیقینبه
. سازدمیفراهمراترمناسبتصمیماتاتخاذوتردرستگیريتصمیمبرايروشیسیستمیاندیشه.کدامند

باید. استنگربزرگیاماکروسکوپیکروشسیستمیاندیشهیمبناممیکروسکوپیشیوهراتحلیلیاندیشهاگر
دراگر.هستندهمدیگرمکملبلکه. نیستندیکدیگربامتناقضسیستمیروشوتحلیلیروشکهداشتتوجه
.استسیستمکلیعملکرددركهدفسیستمیروشدراستجزئیاتساختنروشنهدفتحلیلیروش
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اساسیمفاهیمبرخی

ساختهآنکلازتنهاکهدهدمیبروزخودازراخاصیهايتجلیونمودهاپدیدهیککل:یستمسبرآیند
.نیستندآنو ارائهساختنبهقادراجزاواست

مصرفومشتریاننیازهايارضايراستايدرسیستمبرآیندآثارحفظوتشخیص-شناخت: سیستمهامهندسی
.نهاییکنندگان

.کندمیمقایسهمطلوبصادرهباراقعیواصادره: کنترلواحد

مطالعهتحتسیستمتوسعهباوانتمیراشناختافزایشکهاستاینبراعتقادسیستمیتفکردر: گراییتوسعه
.اجزابهآنتقلیلبانهآورددستبه

سیستمیوماشینیتفکرمقایسه

ازمثالبراي.برسدآنعناصربهتاکندمییهتجزراآندانشگاهیکدربارهتوضیحبرايماشینعصرمتفکر
... پردازدمیدرسیموضوعاتودانشجویانوگروهبهآنازبعدوبخشبهبعددانشکدهبهدانشگاه

آنگاه.کندمیتعریفگیردمیبردررادانشگاهکهسیستمییاآموزشینظامنخستسیستمیمتفکریک
کندمیتعریف،گیردمیربدرراآنکهبزرگترياجتماعیسیستمهايبهرنظباراسیستمایناهدافووظایف

.دهدمیشرحآموزشینظامدرهایشوظیفهوهانقشحسببررادانشگاهاوسرانجامو

.آوردمیپدیدشناخت،سیستمیبررسیاماآوردمیوجودبهاطالعات،ماشینینگاهیاتحلیل

سیستمیکو سیستماتیک، ستمیسیاندیشهوماشینعصراندیشه

عنوانبهچیزهاهمهیعنیاستماشینیومکانیستینگاهاستآنمبلغماشینعصرکهنگرشینحوهوشیوه
تفکر. دادتقلیلوتقسیمکوچکترقطعاتبهراآنهااجزايبایدآنهاشناختبرايکهشدمیفرضماشینهایی

حاصلخردتراجزايوقطعاتبهکارهاقلیلتوکارتقسیم.استدوراناینبهمربوطگرایانهتجزیهوتحلیلی
یاتفکیک.شدگرفتهنادیدهسالهاتانیزآنمعایباماداشتبردرمزایاییشیوهاینگرچه.استدوراناینتفکر

نحوهبهسیستمیاندیشه. سیستمیاندیشهجوهرترکیبیاسنتزو. استماشینعصراندیشهجوهرچیزهاتحلیل
.نگردمیاجزاازیکهرعملبهیماشینتفکراماکندمیتوجهباالتریابزرگترسیستمردسیستمیکعملکرد
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.استشدهتعیینقبلازالگوییمبنايبرومندروشـمنظممعنايبه: سیستماتیک

.استکلیکعنوانبهسیستمازبخشییاسیستمدرموثریامرتبطمعنايبه:سیستمیک

سیستمهايویژگی 

:استویژگیسهحداقلدارايسیستمهر :مسیستهايویژگی 

..... وکبدوریهوقلبازمتشکلسیستمیانسانبدنمثالبراي.گذاردمیاثرمجموعهکلبرجزهررفتار-1
.گذارنداثرعملکرد کل بدن انسان برهمهکهاست

.استموثرهمبرآنهااثرواجزارفتار-2

چناناجزایعنی،گذاردمیاثرمجموعهکلرفتاربرآنهاعملفرعیايهسیستمتشکیلنحوهبهتوجهبدون-3
.گیردنمیشکلآنهادرمستقلفرعیگروههايکهاندوابستهمهبه

می شود:هابازدهوفرآیندها،دادهشاملمی گرددکهمشاهدهاصلیقسمتسهسیستمهانموداردر

خویش          پیرامونازمختلفیمنابع وچیزهايخودمدیریتامهادبرايسیستمیهر) : In put( هاداده* 
لئوساوبیمار،پرستار،دارو،پزشک،بیمارستانیکبهبایدمثالبعنوان. گویندهادادهآنبهکهمی گیرد

.نامندمیبیمارستانهايدادهراآنهاهمهکهشوددادهالزم

بههادادهتبدیلمنظوره بکهاستانفعاالتوفعلازايدستهیایکرفمعفرآیند) : Process( فرآیند* 
انجامهادادهبا استفاده ازبیمارانرويبرکهعملیاتییهکلبیمارستاندرمثالبراي،گیردمیانجامهاهدباز
.ددارنامفرآیند، گیردمی

یاوگرفتصورتآنرويبرکهانفعاالتیوفعلمانجاازپسسیستمهايداده): Out put( هاهبازد* 
نامیدههابازدهحالتایندرکهگرددمیخارجگوناگونهايشکله ب،آمدپدیدآنرويبرکهتغییراتی

اند.کردهفوتاحیاناًیاویافتهبهبودبیمارانی می باشندکههمانهابازدهبیمارستاندرمثالبراي.شودمی
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بینهماهنگیازتعادلاین.استسیستمیکوجودحیات و تداومالزمهتعادلنجا الزم به ذکر است که در ای
37بدنحرارتدرجهانساندرمثالً.آیدمیبوجودآندهندهتشکیلفرعیسیستمهايباسیستمیکاجزاي
یاوباالترسانتیگراددرجه37ازرابدنحرارت،استممکنسالمتیدرخاللاهرنوع. استسانتیگراددرجه
اگر. کندمیتنظیمراکاالآنقیمت، کاالیکوتقاضايعرضهبینتعادلوجودبازاردریا، ببردترپایین

فشارباراقیمتدنبخواهچهنچناویابدمیافزایشکاالآنبهاي،باشدآنتقاضايازکمترکاالیکعرضه
مجدداً،رسمینرختغییریاسیاهبازارطریقازترتیببدین،آیدمیبوجودکاالآنبرايسیاهبازار،نگهدارند

انجامخوربازکمکباسیستمهادرتعادلبرقراري.گرددمیبرقرارتعادلکاالاینتقاضايوعرضهبین
.شودمی

)موقعیتینگرش(اقتضایینگرش

وجودراهبهترینعنوانبهموقعیتهاهمهبرايمدیریتالگويیککهاستاستواراینبراقتضایینگرشاساس
. ندارد

اقتضاییمتغیرهاي

سازمانخارجیمحیطالزامات)1

فناوري)2

کنندمیکارسازمانبرايکهافرادي)3

فرهنگیهايفعالیت

رافرهنگیهايلیتفعافرهنگی،عناصربرشمردننیزوفرهنگبرايشدهذکرهايویژگیوتعاریفاساسبر
و        هنجارهابرمبتنیاستاقداماتیمجموعهفرهنگیهايفعالیت«:کردتعریفزیرصورتبهتوانمی

جنسیت،نژاد،مذهب،ودینزبان،قومیت،ملیت،هماننداجزاییوعناصرقالبدرکهجامعهیکهايارزش
استاجتماعیمیراثوتاریخهویت،شناساندنآنهدفویابدمینمودرایجتعابیرومفاهیمرسوم،وآداب

بهتبدیلمکانوزمانمقتضايبامتناسبحاضرحالدریااستیافتهتداومامروزبهتاگذشتههاينسلازکه
.»استشدهاجتماعیباوریاارزشیک
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فرهنگیهايفعالیتبرگزاريفوایدواهمیت

مردمدرو نشاطشوروروحیهحفظ-1

تبلیغدراعتاللحدرعایتودینیمعارفومفاهیمترویج-2

فرهنگیفضاهايازکاملاستفاده-3

مراکزاینتولیداتافزایشبهکمکوهنريوفرهنگیمراکزتقویت-4

تبلیغینوینوشهايرازاستفادهوتبلیغسنتیروشهايکردنآمدروزوسازيبهینه-5

فکريوفرهنگیمسائلدرشدنفعالبرايمردمینهادهايبهکمک-6

فرهنگیمدیریتدرشناسیموقعیتوشناسیجریان

. باشدمیفرهنگیمدیرانموفقیترازهايازیکیجامعهومحلهفرهنگیموقعیتشناخت: شناسیموقعیت-1
کردهافرهنگبامتناسبفرهنگیریزيبرنامهبرايکردستانفرهنگشناختمانند

بروشناساییراجامعهکل برحاکمسیاسیتفکراتبایدهاریزيبرنامهدرفرهنگیمدیران: شناسیجریان-2
.کنندعملآناساس

فرهنگیمدیریتدرعمومیحساسیتواجتماعیحساسیت

ها مدیریتسایرخالفبرفرهنگیمدیریتوهستندفرهنگیمدیرانبرايو قابل توجهمهمابعادازدوهر
.داردکاروسرجامعه افرادوانسانهاروحینیازهايوارزشهاواعتقاداتوباورهابامستقیما 

وسریعجایگزینیامکانکهچراطلبد،میبسیاريدقتفرهنگی،کاالهايبهاجتماعیحساسیتمدیریت-
اثراتکهفیلمیولیارددوجودکاالي خانگی واتوموبیلتعویضامکانمثال، براينداردوجودآنبازسازي

جايبه دیگرفیلمیکاثراتجایگزینید، پاك کردن اثرات آن یا شپخشزیونیتلوازوقتیداردتربیتیسوء
.استمشکلآن

موافقت یا منفییامثبتتغییراتصورتدرفرهنگیفعالیتهايوفرهنگیمحصوالت: عمومیحساسیت-
.دارددنبالبهراعمومیمخالفتهاي
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فرهنگیمدیر

دیدگاهوهنريوفرهنگیمسائلومدیریتاصولازآگاهیبافرهنگیسازمانهايیامراکزدرکهفردي
درفرهنگیامورادارهبامستقیمارتباطدروداردقرارمدیریتیپستدرهنرهامختلفکاربردهايوههنرمندان

مسائلبهآگاهانسانینیرويريکارگیبوامکاناتوبودجهازبهینهاستفادهباسرپرستیومیانیعالی،سطحسه
براياجرابرنظارتوگیريتصمیمریزي،برنامهگذاري،سیاستهايفعالیتانجامبه،هنريوفرهنگی
.پردازدمیمرکز یا سازمان خودهدفبهرسیدن

فرهنگیمدیریت

مسائلبهآگاهانسانیينیرووموجودمنابعوتجهیزاتوعواملبینهماهنگیایجادهنروعلمازاستعبارت
هايدستورالعملومقرراتوقوانینازبهینهاستفادهوهنريهايآفرینشازگیريبهرهوهنريوفرهنگی
ومتقابلتاثیرکهنحويبههنرمنداندیدگاههايوفرهنگهاتعاملجهتدرومکانوزماناساسبروفرهنگی
.گرددمخاطبانبرآنهاازیکهرپیشازبیشتاثیروتقویتسببیکدیگربرعواملاینموزون

هنريمدیریت

سیاست،ارتباطات،اجتماعی،علومباراهنروآرایدمیهنريفنونبهرامدیریتدانشکهاستعلمی
نظري،حیطهازراآنشناسانهزیباییوفلسفیکاربردوسازدمیمرتبطهادانشدیگرواقتصادفرهنگ،
.دهدمیسوقهنريوفرهنگیتولیداتوجامعهامورادارهوعلمیحیطهبهفرديادراكواحساس

بهدستیابیبرايذهنیاتوتخیلواحساسدنیايتحققودهیجهتطراحی،ازاستعبارتهنريمدیریت
امورفیزیکیغیروفیزیکیمنطقیواصولیکاربردهايازگیريبهرهبامخاطبانبرگذارتاثیروخالقانهآثار

.هنري



٢٠

و مراکز فرهنگی و هنريهاسازمانامورادارهدرمدیریتیهاينقش

برگمینتزمدیریتیهاينقش

)رابط: 3،رهبر:2،تشریفاتینماینده:1(يامراودههاينقش:الف

)سخنگو:  3،اطالعاتکنندهتوزیع: 2،مراقب:1(اطالعاتیهاينقش:ب

)مذاکره: 4،منابعتخصیص: 3،مشکالتلحال: 2،کارآفرین: 1(گیريتصمیمهايشنق:ج

یوکیمدیریتیهاينقش

تشویق:5انگیزش:4مشکالتفصلوحلوسازيتیم:3حمایت:2سازيشبکه:1

محیطوعملیاتازمراقبت:9اختیاروتفویضمشورتی:8مسائلحل:7وسازماندهیریزيبرنامه:6

اهدافوهانقشکردنشفاف:11رسانیاطالع:10

مدیریتیعمدهنقشچهار

منابعکنندهتامیننقش: 2سازمانکنندهادارهنقش: 1

اعتقاديهايارزشازپاسدارينقش: 4سازماندهندهتغییرنقش:3
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مدیریتاصول

اصول مدیریت عبارتند از:

.کندمیتالشهدفیچهیاچیزيچهآوردندستبهبرايکسهروچیستمقصودومرادونیت: هدف-1

گیريتصمیمامکانات،بودجه،انسانی،نیرويازمطلوباستفادهبامناسبروشوراهانخاب: ریزيبرنامه-2
.هدفبهرسیدنبرايپیشاز

افراد و تجهیزاتی برايسازمانی و تعریف جایگاهیچارتبههدفبهرسیدنبراي: سازماندهیوتشکیالت-3
.استنیازشوند، میو بکار گرفتهمشغولمختلفبخشهايدرکه

استفادهاختیارشدرامکاناتوابزارازبتواندتاباشدالزمآگاهیدارايکهیقدرتباونفوذبافرد: رهبري-4
.نمایدایجادمختلفبخشهايبینهماهنگیوکند

.حلراهچندبینازحلراهیکانتخاب: گیريتصمیم-5

.و محل درآمد براي سازمانخرجودخلمجموعپیش بینی : بودجه-6

.داردپیدرراارزشیابیبارنظارتوکنترلانجام: نظارتوکنترل-7

.دادنارشگزوگرفتنگزارش-8

.خالقیتونوآوري-9

.دربرداردراسازمانانسانیهايجنبه: مدیریتیفرهنگوهنر-10

اهداف

دارند:عهدهبرمهمنقشاهداف سه

کنند.میتوجیهجامعهدرراآن،موجودیتبودهسازمانمعرفاهداف.1

.سازندمیمرتبطهمبهراگوناگونوو ظایفکردهفراهمراسازمانفعالیتهايهماهنگیزمینه. اهداف2

.گیرندمیقرارارزیابیمالكعنوانبهاهداف.3
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:دارنداهمیتهدفمورددرزیرنکات

.شودمیهدایتآنجهتدررفتارکهاستمطلوبینتیجههدف•

رفتارکهایجینت.شوندمینامیدهلفظی،هدفهايکنندمیبیانراهدفهاچیستیکههاراتیاظوعبارتها•
.دهندمیتشکیلراواقعیهايهدفشوندمیهدایتآنجهتدرعمال

.گیرندمیقراروتحولتغییرمعرضدرسازمانیهدفهاي•

هدفتعیینمعیارهايوهامالك

:استزیروضوابطشرایطتابعآنهاوتحققهدفتعیینمالکهاي

.باشددسترسقابل-1

.باشدداشتهبنديزمانباید-2

.باشدواقعی-3

.باشدپذیرفتنی-4

.باشدفرعیفاهدابهتقسیمقابلباید-5

.باشدداشتهخوانیهمسازمانیهايفعالیتباباید-6

.سازمانبودجهباهمخوانی-7

.حصولقابلومنطقیوباشدپذیرتحققویافتنیدستباید-8

.باشدو قابل اندازه گیريپذیرسنجشباید-9

.داشتتوجهالنفععدمیارفتهدستازفرصتهزینهبهبایدهدفهاتعییندرباالخره.10
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فرهنگیهايبرنامهبرحاکماصول

وقواعدیعنیاست؛فرهنگیهايفعالیتبرحاکماصولموضوعفرهنگی،مدیریتدرمهممباحثجملهاز
بااصولاینکهاستاینتوجهقابلنکته. کردرعایترااآنهبایدفرهنگیهايفعالیتفراینددرکهمعیارهایی

برتاکیدبااصولایندیگرتعبیربه. گیردقرارمدنظرتواندمیملتیوکشورهرفرهنگیمعیارهايبهتوجه
:استشدهارائهاست،حاکمآنبردینیوفرهنگیهايارزشکهماکشورهمانندکشورهایی

زمانازگیريبهرهوشناسیزماناصل-1

محوريدیناصل-2

مداريانساناصل-3

اصولبرپافشاريعیندرپویاییوانعطافاصل-4

جامعهآحاددادنمشارکتاصل-5

آنبهتوجهوملیفرهنگتقویتاصل-6

محوريعقالنیتاصل-7

بخشیجذابیتاصل-8

دفعازپرهیزوجذببرتاکیداصل-9

خاطبانماختیاروآزادياصل-10

بیشتربازدهیعیندرهاهزینهدرجوییصرفهاصل-11

مختلفعلمیوسنیهايگروهومخاطبانسلیقهوذوقباتناسباصل-12

تفریطوافراطازپرهیزواعتدالرعایتاصل-13
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فرهنگیکارشناسومدیروظائف

گذاريهدفنقش-1

هدفاساسبرفرهنگیریزيبرنامهنقش-2

تشریفاتینقش-3

رسانیاطالعنقش-4

هماهنگیوسازماندهینقش-5

سازمانداشتننگهروزبهنقش-6

رهبريوگیرندهتصمیمنقش-7

بحرانرفعوبحرانحلمسئولونقش-8

کنندهمذاکرهنقش-9

منابعتخصیصمسئولونقش-10

اموالواشخاصحراستنقش-11

هازمینههمهدریتخالقونوآوريوظیفهونقش-12

سرمایهجذبنقش-13

دهیگزارشوگیريگزارشنقش-14

هافعالیتوهاپروژهارزیابیکنندهکنترلنقش-15

لزومصورتدربخشنامهصدوروهادستورالعملومقرراتوضعوقانونگذارينقش-16

محلآناهالیحتیواساتیددان،هنرمنشاملبلکهنیستکارمندانآموزششاملتنها(آموزشینقش-17
)شودمی

دارندارتباطفرهنگیتوسعهباکهگروههاییبارابطنقش-18

مختلفمراسمدرحضورومذاهبوهافرهنگشمردنمحترمنقش-19
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هنريوفرهنگیتولیداتمختلفهايزمینهدرتجارتوبازاریابینقش-20

بنديبودجهوبودجهتامیننقش-21

فرهنگیسیاست

شاملرااجراییسیاست هايوهااولویت،اصول،مبانی،اهدافازايمجموعهآنعرفیوعاممعنايبه
.استکشوراساسیقانونمفادوجامعههرفرهنگبامنطبقکهشودمی

فرهنگیهايفعالیتعمدهانواع

،شفاهیومکتوبادبیاتومعماري،موسیقی،نمایشیهنرهاي،تجسمیهنرهايشاملهنرهاو اشاعه تعلیم 
وفرهنگیامورمدیرانومربیان،بازیگران،هنرمندان،آفرینانهنرتربیتوآموزش، فرهنگیمیراثحفظ

فرهنگیعالیمدارس

فرهنگیهايفعالیتدردولتیغیرودولتیسازمانهايوظایف

. دارندعهدهبهماديغیروماديدر بعدوسیعصورت به رافرهنگیهايفعالیتسازماندهیدولتیسازمانهاي
دریاومحدودترسطحیدرکههستندسازمانهاییازدستهآندولتیغیرومستقلیادولتیشبهسازمانهاي

مساجد،سراهافرهنگمثلپردازندمیفعالیتبهدولتبهوابستگیبدونومستقلصورتبهوخاصهايزمینه
...و

) فرهنگیناظرانوظایف(فرهنگارتینظجنبه

امورکهنمایندمراقبتتاهستندناظرانیلذااستآننظارتیجنبهفرهنگحوزهدر فعالیتهايجنبهازیکی
بتناسبهاستالزمنیزهاجمعیتوافراد. شودگذاشتهاجراموردبهفرهنگیهايسیاستبامنطبقفرهنگی

: ازعبارتندمراکزازدستهاین. نباشدآنکنندهنقضوداشتهتعامل فرهنگیهايسیاستمفادوموادبامورد
کپیومکتوباسنادمراکز حمایت کننده از وهنريبرگزیدهآثارداورانهیات،قانونیرسمیدستگاههاي

...ورایت
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فرهنگیهايفعالیتاجرايوریزيبرنامهکلیاصول

:شاملهدفدارياصل

:هابرنامهدرهدفداري-الف

.باشدمشخصبایدهدف

.باشدپذیرسنجشبایدهدف

.باشددستیابیوحصولقابلبایدهدف

.باشدمرتبطوگرایانهواقعبایدهدف

.باشدمشخصزمانبهمقیدبایدهدف

نیروهانشیگزدرهدفداري-ب

رفتارهادرهدفداري-ج

هافعالیتتمامیداشتنپیاماصل

:شاملانضباطوهماهنگیلاص

)نقلوحمل(نقلیهوسیلهتهیهمورددرهماهنگی-الف

...)ومدعوینمسئولین،(انسانیعواملباهماهنگی-ب

هابرنامهدرانضباطوهماهنگی-ج

اجراییعواملتخصصوتواناییتعداد،بامتناسبمطلوبسازماندهیاصل

مناسببنديزماناصل

هابرنامهاجرايدرکنندگانشرکتادآحمشارکتاصل
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فرهنگیهايطرحتدوینوتهیهشیوه

فرهنگیهايطرحتدوینبهتوانیممیچگونهوباشداجزاییوارکانچهشاملبایدفرهنگیطرحیک
لحاظازآنمختلفابعادتوجیهوعمومیروابطواحدهايسويازفرهنگیهايطرحتدویننحوهبپردازیم؟

اینبر. هاستعمومیروابطنیازموردومهمهايمهارتازسازمانارشدمسئوالنبراي... وبودجهوا،محت
:استزیرشرحبهفرهنگیهايطرحتدوینچارچوباساس

طرحاجرايضرورت-الف

:شاملبرنامهاجراياهداف-ب

کلیاهداف

جزییاهداف

رفتارياهداف

طرحاجرايبرحاکماصولوهاسیاست-ج

هافعالیتوهابرنامهتعیین-د

طرحاجرايبنديمرحله-ه

طرحاجرايبنديزمان-و

برنامهاجرايشیوه-ز

طرحنیازموردامکانات-ح

موردنیازانسانیمنابع-ط

طرحاجرايبودجهوهاهزینهبرآورد-ي

طرحاجرايازحاصلدرآمدهاي-ك

حطرمجريوکنندهتهیهمشخصات-ل
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هاعمومیروابطدرفرهنگیهايفعالیتازيانمونه

تدوینرابطهایندر. یابدمینموددیگريبخشهرازبیشعمومیروابطواحدهايدرفرهنگیهايفعالیت
استاساسیومهمبسیاررساند،مییاريهافعالیتایناجرايبهکهابزارهاییوفرهنگیهايفعالیتفهرست

:بردنامزیرکلی و کالن به صورتطوربه توانمیرافرهنگیهايفعالیتازبخشیاما

تخصصیهاينشستوسمینارهاها،همایشیاعمومیهايگردهماییشاملگردهماییبرگزاري

زیارتیوسیاحتیسفرهايیااردوهابرگزاري

سازمانهايفعالیتموضوعاتبامرتبطهاينمایشگاهبرگزاري

آنبامرتبطصورتجلساتتهیهوهانشستجلسات،اداره

آنمانندوکاتالوگبروشور،مانندتبلیغاتیهايفعالیتانجامونشریهانتشار

گرفتنجهتدرآنمانندومصاحبهمشاهده،محتوا،تحلیلنظرسنجی،قالبدرمختلفهايپژوهشاجراي
فرهنگیسیاستگذاريبرايیعالمدیریتبههارائوسازمانبرونودرونمخاطباننظراتبازخورد

)استراتژیکفرهنگیبرنامهیکتدوینوتهیهشیوه(شناسیروش

درسازمان،دربارهقبلیمطالعاتبهتوجهباراسازمان تاناندازچشمبخشایندر: Visionاندازچشم-1
اماآرمانیبایداندازچشم.دهیدتوضیحپارگرافدویکیقالبدروبنویسیدموردنظرتانفرهنگیبرنامهبخش

جایگاهکنندهمشخصوجذابیادماندنی،بهقبلی،مطالعاتوآگاهیاساسبریادماندنی،بهواقعیت،ازدورنه
باشد.موردنظربرنامهیازمینهخصوصدرسازمانرتبهو

بهراازمانستواندمیکههاییماموریتیاهارسالتبخشایندر: Mision) ماموریت(رسالت-2
.نماییدتشریحوبنویسیدبرساند،نظرمورداندازچشم

فرهنگیبرنامهاجرايازشماسازمان کلیهدفیاکلیاهدافبخشایندر: Goalsکلی) اهداف(هدف-3
باسطحهمومرتبطامادیگرهدفدویکییاهدفیکشاملتواندمیکلیهدفاین. شودمیذکر

افزایش... سطحارتقايمانند. نماییداستفادهکالناصطالحاتوتعابیرازبایدبخشایندر. باشدهمدیگر
.آنمانندو... سويبهپیشروي.... شناخت

اصلیهدفازکهراتانفرهنگیبرنامهجزییاهدافازبرخیبخش،ایندر: objectivesجزییاهداف-4
اماباشدبیشتراستممکنجزییاهدافتعدادابتدادر. ییدنماذکراست،جهتهماندرکامالوشدهمشتق
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هايویژگیبخشایندر. استجزییاهدافاینبهدستیابیصدددرتحقیقاینکهکنیدذکروبندياولویت
راتانجزییاهدافتعداد. نماییدذکرراهاویژگیاینجزییهدفهربراي. نکنیدفراموشراجزییاهداف

.استکافیجزییهدفپنجچهار. دنکنیزیاد

مهمنکات

وچراچه،کی،کجا،که،بهتوجه. کنیدذکرزیادحوصلهودقتبارابخشایندرجزییاهداف-الف
.چگونه

واقعحصول،قابلپذیر،سنجشمعین،ومشخص: استمهمبسیاربخشایندرجزییاهدافهايویژگی-ب
.انزمبهمقیدمرتبط،وگرایانه

فرهنگیبرنامههدفواندازچشمبهدستیابیبرايکالنراهبردهايبخش،ایندر: Strategyاستراتژي-5
راهبردهمانبه. استشدهمشخصقبالها،گروهازیکهربرايکالنراهبردمهمترین. نماییدمشخصراخود

.ببریدنامواررستفهفقطراهااستراتژيسایروکنیدتشریحراآنواشارهکالن

بهرسیدنجزییهايروشومتدهاها،مشیخطها،سیاستبخشایندر: Methodهارویهوهاروش-6
بسیاربرساند،هدفبهراشماکهايگونهبهآنهابنديطبقهوهاروشبنديتقسیم. کنیدعنوانراهدف

.باشندشدهاخذکالنردهايراهبیاهااستراتژيازبایدجزییهايروش. استاساسی

.هستندهارویهوهاروشازترکلیوترکالنها،مشیخطوهاسیاست: مهمنکته

کهراخودفرهنگیبرنامهبهمربوطاقداماتمهمترینبخش،ایندر: ضروريومهماقداماتلیستچکتهیه
صورتبهعنوانزیرتعداديوکلیوانعنچندقالبدر، استفرهنگی سازمان تانهايفعالیتبامتناسب
تاریخاقدام،یافعالیتشرحردیف،: داردبخشچندجدول،این. نماییدذکرجدولیکدروارفهرست
چکاین. توضیحاتو) خودتانگروهدرطرحکنندگانتهیهازیکهرنام(اجرامسئولپایان،تاریخشروع،
. آوریددستبها،رویهوهاروشکردنزییجوریزباتوانیدمیراهالیست

یاانسانیمنابعتعدادموردنظر،فرهنگیبرنامهتشکیالتینموداریاچارتترسیمبابخش،ایندر: سازماندهی-7
.نماییدمشخصراآنهاوظایفشرحنیزوالزمنیروهاي
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:استضروريزیرهايبخشبهتوجهبنديبودجهبراي: بنديبودجه-8

برنامهیاطرحاجرايبرايسرمایه ايیا مالیتامینمنابعبخش،ایندر: طرحاجرايمالیمنابعتعیین-الف
.نماییدمشخصرافرهنگی

جملهازنیازموردتجهیزاتوامکاناتازايمجموعهبخش،ایندر: نیازموردتجهیزاتوامکاناتتعیین-ب
فهرستومشخصریز،صورتبهراتانفرهنگینامهبراجرايبرايافزارينرمیاافزاريسختامکانات

.نمایید

فعالیتبرايبینیپیشقابلمالیهايهزینهتمامیبخشایندر: بینیپیشقابلهايهزینهبرآوردوتعیینج
وکلقیمتواحد،قیمتتعداد،عنوان،ردیف،شاملجدولیقالبدرریزصورتبهراتانفرهنگی

. نماییدذکروترسیمعموديمحوردرهزینهاقالمشرحیافهرستوافقی،محوردرتوضیحات

درنظربینیپیشقابلغیرهايهزینهبراينیزراجدولازبخشی: بینیپیشقابلغیرهايهزینهبرآورد-د
موارديهچشاملبینیپیشقابلغیرهايهزینهکهنماییدذکرحتی المقدور . کنیدبرآوردراآنوبگیرید

.نماییدذکرراآنکلیات. باشندتوانندمی

آندارد،دنبالبهنیزرادرآمدهاییتانفرهنگیبرنامهکهصورتیدر: طرحاجرايازحاصلدرآمدهاي-ه
ذکرتوضیحاتودرآمدمیزاندرآمد،کسبمحلدرآمد،شرحردیف،شاملجدولیقالبدررادرآمدها

دربارهتخصصیآموزشدورهبرگزاريهمایش،درشرکتهزینهاخذکههمایشیکبرگزاريمثال. کنید
.استهمراهدرآمدکسبباهمایشمالیحامیعنوانبههاسازمانسایرمشارکتیاهمایشموضوع

.  شماستفرهنگیبرنامهتدوینپایانیمرحلهکهبخشایندر: پیشنهادهاونتایج-9

ذکرراشدهاجراوتدوینبرنامهکلازبنديجمعمختصرطوربهپاراگرافندچدرابتدادر: بنديجمع-الف
آوردهبنديجمعایندربرنامهتدوینهايروشمهمترینواستراتژياهمیت،وضرورتکلی،هدف. نمایید

.شودمی

سازمانیعواملبهتوجهباراتانفرهنگیبرنامهاجرايوتدوینضعفنقاطوقوتنقاطمهمترین-ب
وارفهرستطوربهSWOTمدلقالبدر) بیرونی(محیطیعواملبهتوجهباتهدیدهاوهافرصتو،)درونی(

.نماییدذکر
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خصوصدرمهموالئسچندقالبدرمختصرايپرسشنامهتان،فرهنگیفعالیتیابرنامهارزیابیبرايج
. نیدکطراحیتانفرهنگیبرنامهازکنندگانشرکتارزیابی

جزیی،وکلیاهدافماموریت،انداز،چشمبهتوجهبارافرهنگیبرنامهایناجرايازحاصلنتایجمهمترین-د
.نماییدتشریحوبردهنامهاروشوهااستراتژي

ریزيبرنامه

درراآنبرد،پیخویشزندگیدرریزيبرنامهضرورتبهخودعقالنیرشدمسیردرآدمیکههنگامی
کهبینیممیامروزودادقرارتوجهمورد،رهبريومدیریتخدمتدرابزاريعنوانبهاجتماعیهاينظام

تداومخودحیاتبهتوانندنمیدقیقهايریزيبرنامهبدونکه،اندگشتهپیچیدههاسازمانوجوديساختار
. بخشند

ریزيو برنامهاهدافتعیین

واقداماتپیشاپیشودقیقتداركوسازماناهدافتعریفوتعیینفراگردزااستعبارتریزيبرنامه
کلیطوربهافرادومنابع،اجرامکانوزمانروشها،بینیشیپ.سازندمیمیسررااهدافتحققکهوسایلی

آنموجببهکهاستفراینديریزيبرنامهمی گوید »روجرفریتز«.کندمیتسهیلراسازمانیحصول اهداف 
.سازیدمیدائماًراخودآیندهشما

ریزيبرنامهفراگرد

)goal settingاريذگهدف(آنهااولویتواهدافتعییین-1

نگريپیش.(کندمیکمکو اجراي اهدافتحققبهکهامکاناتیومنابعبینیپیشوسیربر-2
forecasting(

ودقیقعملیاقداماتبهامکاناتتبدیل.دارندضرورتاهدافققتحبرايکهاقداماتیوفعالیتهاتشخیص-3
) budgeting(بنديبودجه

عملمالكوروشهاوهامشیخطتعیین-4
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ایرانفرهنگیاموردرراهبرديوگذارسیاستسازمانهاي

حدوددرمسائلعمومدراسالمیشورايمجلس،اساسیقانون71اصلاساسبر: اسالمیشورايمجلس)1
حقاسالمیشورايمجلسقانون اساسی، 76اصلطبقوکندوضعقانونتواندمیاساسیقانوندرمقرر

استمسئولملتتمامبرابردرنمایندههر84اصلطبقهمچنینوداردراکشورامورتمامدرتفحصوتحقیق
.نمایدنظراظهارکشورخارجیوداخلیمسائلهمهدرداردحقو

عالیشوراي،کالناريگذسیاستامردرراهبرديهايعرصهدیگراز: فرهنگیانقالبعالیشوراي)2
برعهدهفرهنگیهايسیاستاصولاجرايدرالزمهماهنگیایجادونظارتمسئولیتاستفرهنگیانقالب

.استجمهوررئیسو مدیریت ریاستتحتکهاستشورااین

ایرانهنگیفرسیاستچهارگانهاصول

همهبرايفرهنگ)1

هنريوفکرينوآوريوابداعبرايامکاناتبیشترینآوردنفراهم)2

جهانیانبهایرانفرهنگشناساندن-فرهنگیمیراثبهتوجه)3

دیگرهايفرهنگمظاهرازآگاهی)4
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دولتیفرهنگیسازمانهايمدیریتیسطوح

مجلسمثلدهندمیانجامراکالنهاياريگذسیاستامرکههاییازمانس:راهبرديوگذارسیاستبخش
.فرهنگیانقالبعالیشورايو اسالمیشوراي

کالنهايسیاستحوزهایندرشودمیذیربطهايسازمانوهاخانهوزارتشامل:پشتیبانییامیانیبخش
.شودمیتبدیلروشبهاولبخش

مبنايبرراهبرديبخشهايسیاستسازيپیادهوکردنعملیاتیبخشاینکار:مجريیااجراییبخش
.کنندمیطراحیمیانیبخشکهاستهایینامهآیینوقوانین

هايسیاستبامطابق ذیربطهايسازمانتوسطفرهنگیامورتانمایدمیمراقبتبخشاین:نظارتیبخش
ازیکهیچوبودهرهبريتابعمدیریتیمنظرازونباشندآنهکنندنقضوشوندگذاشتهاجراموردبهفرهنگی

نداشته باشند.آندرنفوذياعمالمستقلصورتبهگانهسهقواي

) OrganizationsN . G . O )  (Non  Goverment: (غیردولتیسازمانهاي

ودولتبهوابستگیبدونقلمستهاينهادازند عبارتمردمیداوطلبوغیردولتیتشکلهايیاوسازمانها
هدفیبرايهاتشکلاین گونه اعضاي. دنگردمیدائربشردوستوخواهخیرافرادتوسطکهسیاسیغیر

بهنسبتودهندانجامانتفاعیغیروداوطلبانهبصورترامشخصیخدماتتااندآمدههمگردمتینومشترك
عبارت به.باشندپاسخگومسئولیتاحساسباهمراهاندنمودهتموجودیاعالمآنهابهخدمتبرايکهمردمی

ومشخصهدافاباکهشودمیگفتهمردمازداوطلبانهوانتفاعیغیر،دولتیغیر،مستقلگروهیدیگر به
،خیریه،اجتماعی،،علمیفرهنگیهايزمینهدرواندگردآمدهمشتركاجتماعینیازیکپیرامونآشکار

.کنندمیفعالیتآنامسالومحیطیتزیس

فعالیتمردمبهرفاهیواجتماعیخدماتارائهبرايکهزیرنهادهايشده،یادتعریفبهباتوجه: نکته
موسسات و ،احمرهالل،کودکانفکريپرورشکانون:باشندمیخارجتعریفاینشمولاز،کنندمی

درکهمذهبیسازمانهاي،هستنددولتیهايبودجهبهمتّکیکهنهادهایی،رياعتباومالیبزرگبنیادهاي
،تعاونیها،دارندامنیتیاهدافکهسازمانهایی،)وکلیساهامساجد( دارندقرارمذهبیاصولترویججهت

محسوب) )  N . G . Oدولتیغیرسازمانهايجزوالحسنهقرضصندوقهايومسجديوخیریهتشکلهاي
.شوندنمی



٣۴

:باشندمیزیرمشخصاتدارايکلیبطوردولتیغیرسازمانهاي

انتفاعیغیر) جوابستگیعدم) باستقالل)الف
جامعهنیازهايبهپاسخگو) هپذیرعضووداوطلبانه) د

جهانیداوطلبتشکلهايتحولسیر

یعنیبعدقرننیم. کردندامضارادمتحللمسازمانمنشور،ستقلکشور میکوپنجاهمیالدي 1945سالدر
بهالدي می1900سالدردولتیغیرلهايتشک. رسیدکشور180بهویافتهافزایش% 35تعداداین1995سالدر

2000به1950سالدرویافتافزایشعدد176بهآنهاتعداد1910سالدرکهبالغ می شدعدد100ازکمتر
در. یافتمیافزایشبرابردوبه،دولتیغیرلهاییتشکتعداد، هدههردر،بعده بتاریخآناز. رسیدعدد
تعدادکهبه نظر می رسد.رسید15000به1980سالدرو8000به1970سالدرو4000به1960سال
ویمحلسطحدرفعالدولتیغیرلهايتشکتساباحبااکنون. باشدرسیده000/30به1990اواسطازآنها

.شودمیزدهتخمینعدد000/000/300حدودبهآنهاتعدادیمل

هاN.G.Oحقوقیجایگاهوپیشینه

.گرفتقراراستفادهمورد1949سالدرمللسازمانتوسطباراولینN.G.Oیادولتیغیرسازمانوممفه
بردکهمیبکارجهانیشهروندانازداوطلبانهانتفاعیغیرگروههرمورددررااصطالحاینمتحدمللسازمان

وجوددیگرهايکشورازیاريبسمانندایراندر. باشندشدهتشکیلالمللیبینوملی،محلیسطحدر
هايهیئتمثلدارندطوالنیسابقهکنندمیفعالیتانتفاعیغیریتهامباکههاییگروهوهاانجمنها،تشکل
.مذهبی

دولتیغیرفرهنگیسازمانهايبرگذارتاثیرهايمولفهمهمترین

...ونویسندگانهنرمندان،،مذهبیوفرهنگیهايشخصیتالف) 

فرهنگیهايزمینهب)

رسانهوارتباطاتج)
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دولتیغیرفرهنگیسازمانهايبرهاشخصیتتاثیرچگونگی

بهگاهکهدارندوداشتهوجودنویسندگانوهنرمندان،مذهبیوفرهنگیهايشخصیتمختلفجوامعدر
ومستعدافرادآوردنگردهمباگاهیاوآمردهفراهمرااثرگذاراجتماعیحرکتیکموجباتفرديصورت

.دهند،گسترششوندمیمردمزندگیازمختلفیهايجنبهشاملکهرا فرهنگیهايفعالیتاندتوانستهمشتاق

ایراندردولتیغیرنهادهايوسازمانهالتحوسیر

ایرانمردمیاوطلبدودولتیغیرسازمانهايونهادهاشکلترینخالصوترینناب،سنتیمردمیسازمانهاي
تمامدرعامورایجايپدیدهیکهمچونراتعاملوهمکاريروحیهشمولوفراگیريزیرا،هستندزمین
کهطوريه بکردمشاهدهتوانمیو شهر نشینیسازيشهرومدرنیزاسیونازقبل،ایرانروستاییهايمنطقه

.استبودهمطرحزندگیدشواریهايبامقابلهبرايسنتیجوامعویژگیهايازیکیبعنوانهمواره،روحیهاین 
هايعرصهسایروطبیعتبامبارزهزمینهدرچهوتولیدزمینهدرچه،دشواریهاباهوشیارانهوسازندهبرخورد

.استانجامیدهایرانجامعهدرسنتیوتعاونیهايهاگريیاريازمتنوعبسیارتشکلهايآفرینشبه،اجتماعی

ایرانسنتیهايتشکلدرگريیاريمتنوعاشکالبنديطبقه

:کردخالصهزیردستهسهبهتوانمیرااشکالاین

باغداري،داريمزرعهیعنی،روستائیاندرآمدمنبعسهدرتوانمیراهاتشکلاین:تولیديهايتشکل–1
.کردجستجودامداريو

صورته بوآبرسانیآبزمینهدرهاگريیاريداريمزرعهدر: داريمزرعهزمینهدرگريیاري) الف
وگرينشاء،اراضیخمشدریاوريو،استبودهمطرح..... وآبمخازنالیروبیوتعمیر،هاآبراهالیروبی

مشاهدهبرداشتوداشت،کاشتمراحلدرپنبهوبرنج،گندمبخصوصختلفممحصوالتافشانیبذر
.شدمی
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ایرانمناطقدرتمام،ارضیاصالحاتازپیشتاکهزراعیجمعیسازمانهايیعنی،بنهشکلدرگیريیار
و اجتماعیمشخصسمتهايبا، دهقانايهعدجمعیواحدهايایندر. دمی شدیده،شدندمییافت

زرعوشتکیکسالتبه مدعینمخمشوينیروآبي مقداربازمینقطعهچندیایکدرکارتقسیمبراساس
تاکهطوريه باستبودهیاوريکلشترینگستردهشکبدونایراندرسنتیتعاونیازشکلاین. می کردند

.بوددادهجايخوددرراایرانیورزکشامیلیونیکحداقلقبلقرننیم

کردنهموار،کشیحصار،زدنبیلقبیلازيباغداربهمربوطاموراغلب: باغداريزمینهدریاریگري) ب
داشتهنیازکارگروهیبهمحصوالتچیدنتانهالکشتبرايچالهکندن،هارودخانهکناردرشیبدارزمینهاي

.کردندمیهمکاريزمینهایندرباغدارانو

، کشاورزيمختلفعالیتهايفدرکارباکارمبادلهایرانسنتیجامعهدر: دامداريزمینهدریاریگري) ج
کردناقتصاديبهخانوارهرنیرويشدنکاسهیکآنکارکردمهمتریناستکهبودهرایجدامداريوباغداري

یاريهماینتوانمیهنوز کوچکروستاهايازبرخیدرامروزهواستمعیشتینیمهومعیشتیدامداريکار
.یافترا

يوتجاراعتباريهايتشکل-2

هفتگیبازارهايوالحسنهقرضصندوقهاي: بهتوانمیتجاريواعتباريزمینهدرهاگريیاريانواعاز
عتمدانمتهمبااسالمیانقالبازبعدخصوصه بالحسنهقرضهايصندوق. نموداشارهشهريوروستایی

بارابهرهکموتمدوکوتاهندكاوامهايعمدتاصندوقهااین. شداندازيراهمساجددرپیشروومحل
.دهندمیقرارمحلو اهالیساکناناختیاردرمحلمعتمدانضمانت

استان هایی نظیردرهنوزودارندطوالنیسابقهایراندرکههستندتجاريلهايتشکانواعازهفتگیهايبازار
گذران،بازدیدودید، خبرگیريمنظوره ببازارهااینند.شومیتشکیلآذربایجانوزنجان،گیالن،خراسان

.آیندمیهمردگهمسرانتخابیحتوفراغتاوقات

خدماتیهايتشکل-3

ازیکی. داردتداومهمهنوزکهاستایراندرگريیارياشکالپاتریندیرازخدماتیاموردرگريیاري
یعنیپذیراقشارآسیبمعموالًهاخیریهاین،اندنیکوکاريهايمؤسسهوهاخیریهگریهایاريمهماشکال

قرارپوششتحترااجتماعیوطبیعیبالیايدیدگانوآسیبکودکانوخانوارسرپرستزنان،معلوالن
دردانشغنايباعثاجتماعیهايهمیاريوخواهیخیرسنتکهباورنداینبربسیاري. دهندمی

.استشدهامروزانایردراجتماعیهايهمکاريزمینهدرنوینعملکردهاي
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المللیبینهمکاریهايبارابطهدردولتیغیرسازمانهايقوتوضعفنقاط

هايلتشکضعفوقوتنقاط) میالدي1995سالدر( جهانیبانکازسويآمدهعمله بهايبررسیطبق
:باشدمیزیر ترتیبه بو غیر دولتیداوطلب

:قوتنقاط) الف

هتوسعفرآیندبهتوجه–3کارشناسیدانشهتوسع–2مردمیقويارتباط–1
اعتباراتازمؤثراستفاده–5هابرنامهپایداريرويتأکیدودتملندبدتعه–4

:ضعفنقاط) ب

ساختاريضعیفتوانمندي–2مدیریتوگذاريایهسرمامردرمحدودکارشناسیدانش-1
سازمانیغیرارتباطاتفقدانیاواجراعدم-4سازمانیپایداريپایینسقف-3
ستردهگاقتصاديیاواجتماعیمفاهیمدركعدم-6اهمیتکموگیرپاودستامورانجام–5

باشدمیصادقایرانازجملهجهانسراسردرداوطلبتشکلهايمورددرشدهذکرمواردنکته: 

فرهنگیسازمانهايباآموزشیسازمانهايتفاوت

فقطامانیستثیاروغریزيگرچه،نیستوراثتیوغریزياست؛یعنیاکتسابیوتربیتی،تعلیمیامريفرهنگ
بهخودهايگذاريتاثیرواتالقائبابلکهآیدنمیبوجوداختیارياکتسابوکسبواراديتعلموتعلیمبا

انسباشخصکهاستچیزيآموزشاما.آیدمیپدیدنیزآدمینمايونشووزندگیمحیطازناشیخودي
استفرهنگیفعالیتیکآموزشپس،آنرسمیهمطالعبانهکندمیدریافتراآنفرهنگیکباگرفتن

فرهنگازبخشیکهدارداعتقاداتوباورهاباپایداريومحکمارتباطواستگرفتهشکلزمانطولدرکه
.است
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کارکردنظرازفرهنگیمراکزانواع

منظورهتکفرهنگیمراکز•

.دارند.... وانتشاراتیوايرسانههنريفرهنگیکارکردکهمنظورهچندفرهنگیمراکز•

جغرافیایینظرازفرهنگیمراکزانواع

محلیفرهنگیمراکز•

ملیفرهنگیمراکز•

المللیبینفرهنگیمراکز•

حقوقینظرازفرهنگیمراکزانواع

دولتیفرهنگیمراکز•

)خصوصی( دولتیغیررهنگیفمراکز•

و تاریخیادوارينظرازفرهنگیمراکزانواع

دیجیتالفرهنگیمراکز•

/ بازیگري/ دستیصنایع/ طراحی/ خطاطی/ نقاشی/ فیلمبرداري/ عکاسی:سنتیفرهنگیمراکز•
/موسیقی
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دیجیتالفرهنگیمراکزدرارائهقابلخدمات

:باشندمیدارارازیرهايقسمتازبخشچندیایک،آننوعبهتوجهبادیجیتالفرهنگیمراکز

ايرایانهافزارهاينرم. 1

توسعهمرکزازانتشارپروانهدارايايرایانهافزارهاينرمازعمومیاستفادهبرايمکانیوفروش،معرفی
زارت غرهنگ و  ارشاد اسالمیو ودیجیتالهايرسانهواطالعاتفناوري

اینترنت. 2

تاییدپایگاههايبهدسترسیامکانتنهابخشایندر. مفیدوبرگزیدهاینترنتیپایگاههايازاستفادهومعرفی
میسراسالمی ارشادوغرهنگوزارتودیجیتالهايرسانهواطالعاتفناوريتوسعهمرکزتوسطشده

.بودخواهد

ايرایانهيهابازي.    3

هايبازياولویتبامفیدومجوزدارايايرایانههايبازيازعمومیاستفادهبرايمکانیوفروش،معرفی
کشورداخلتولیدايرایانه

همراهمحتواي.4

درشدهنصببلوتوثآنتنطریقازآنهاانتشاروهمراهتلفنبرايمناسبدیجیتالمحتواهايارائهومعرفی
مرکز

الکترونیکخدمات.    5

الکترونیکخدماتسایرنیزوفرهنگاهالیبهاسالمیارشادوفرهنگوزارتالکترونیکخدماتارائه
)کشوردراطالعاتفناوريصحیحسازيفرهنگجهتدر(دولتیدستگاههاي

آموزش.6

در) مجازيآموزشسامانهطریقاز(مجازيوحقیقیصورتبهآموزشیمختلفهايدورهبرگزاري
ارتقانیزودیجیتالمحتوايتولیدبرايجوانانتوانمندسازيجهتدردیجیتالهايرسانهبامرتبطهايحوزه
مردمعمومدیجیتالهايمهارتسطح
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دیجیتالهايرسانهتولیدتخصصیکارگاهبخش.     7

مختلفاشکالتولیدبرايشدهارائهپایهافزارهاينرممراههبهپیشرفتههايرایانهازگیريبهرهبابخشایندر
.بپردازنددیجیتالمحتوايتولیدبهالزمهايآموزشطیازپستوانندمیمندانعالقهدیجیتالهايرسانه

دیجیتالهايرسانهتولیدپیشرفتهابزارهايبخش.    8

تولیدکنندگاناختیاردروشدهفراهم) رایانهبروهعال(دیجیتالمحتوايتولیدتخصصیامکاناتبخشایندر
.گرفتخواهدقرار

دیجیتالفرهنگیمراکزانواع

تقسیمزیرگروههايبهوکاربريمکان،وسعت،وظایفعملکرد،نوعبهتوجهبادیجیتالفرهنگیمراکز
:شودمی

باهايمکاندریاوکموسعتبافضاهايدراغلبدیجیتالفرهنگیهايخانه: دیجیتالفرهنگیخانه. 1
شامل؛کهشودمیتقسیممجزانوعسهبهخودفرهنگیمراکزاین. شودمیاندازيراهمحدودجمعیت

مساجدهنريفرهنگیکانوندیجیتالفرهنگهايخانه-بقرآنی،موسساتدیجیتالفرهنگهايخانه-الف
.بودخواهداندازيراهقابلکهمومیعهايکتابخانهدیجیتالفرهنگهايخانهو

) چهارصد(400دیجیتالفرهنگیمراکزنوعایناندازيراهبرايمفیدفضايحداقل: دیجیتالفرهنگیمجتمع.2
راآموزشبخشدیجیتال،فرهنگیهايخانهامکاناتبرعالوهدیجیتالفرهنگیهايمجتمع. استمربعمتر
.باشندمیدارانیز

)ايمنطقهدیجیتالفرهنگیهايمجتمع(دیجیتالفرهنگیرشدمراکز.  3
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هاموزههویتیبنديطبقه

اسالمیدوره،تاریخدوره،تاریخازپیش: شاملتاریخی) الف

پوشاكومفاخر،اشیاءشاملموضوعی) ب

ملیوايمنطقه،محلیشاملجغرافیایی) ج

هاموزهعملکرديبنديطبقه

فضاییوعلمیرآثا) الف

( محیط زیست و اکوسیستم)اکوموزه) ب

نمایشیوهنري) ج

تاریخیوباستانیهايموزه) د

شناسیمردمهايموزه) ه

هاموزهطبیعیبنديطبقه

شناسیانسانهايباغ) الف

شناسیگیاه) ب

شناسیجانور) ج

طبیعیذخائر) د

هاموزهجغرافیاییبنديطبقه

سیارموزه) دمحلیموزه) جاستانیموزه) بملیموزه) الف
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ایرانهايموزهازبرخی

اسالمیدورهموزه-3باستانایرانموزه-2ایرانملیموزه-1
نیاورانکاخ-6عباسیرضاموزه-5گلستانکاخ-4

سبک

هنر سبک به معناي در . می باشدمتفاوتهايقالبدرآنریختنوفلزاتکردنذوببه معناي در لغتسبک
.کنداجراچارچوبآندرخواهدمیراهرآنچهدارداجازهفردکهاستخاصیچارچوب

کالسیککشورهردرجاویدانآثاروکشورهرملیآثار. استسبکترینقدیمیواولین: کالسیکسبک
سبک کالسیک.شودمیدیدهجمشیدتختمعماري،آثارشاهنامه،حافظ،الفانته،،شکسپیرآثاردرواست

. داردوجودکالسیکاثرهنريآثارتمامومعماريآثاردرولینداردادبیاتوشعربهاختصاص

کالسیکسبکاصول

.دارداشارهآنانازتقلیدبهوگذشتگانبرتريیعنی: قدماازتقلید-1

آنها. زوالامیلهوگو،ویکتورآثار مانندکردتقلیدطبیعتازبایدیعنی: )خداساخته(طبیعتازتقلید-2
خودهاينوشتهدرماوشودمیدیدهطبیعتدرنیززشتیکهحالیدردهندمینشانراطبیعتهايزیبایی

.دهیمنشانراهازشتیتوانیممی

.کنندنمیاستقبالتخیالتوذهنیاتازوعقالییوعقل: عقلطرفدار-3

مکانوزمان-4

گراواقعیت-5

بودنمختصر: ایجاز-6

وضوحوسادگی-7

حقیقت-8

ادبینزاکت-9

بودناخالقی-10

بودنآموزنده-11
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درکارگردانوکنندهتهیهیکنقشووظایفتلویزیونی،برنامهیکوفیلمیکتولیدسیر
تلویزیونیمجموعهیکوفیلمیکتولید

موضوعانتخابیااولیهفکر-1

طرحنظیمت-2

آنموضوعوطرحبامنطبقگروهبهارائه-3

شبکهشورايادامهدرمربوطهگروهتوسطفیلمنامهسیناپسیاطرحبررسی-4

کدگرفتنبرايسیمامعاونتبهبرنامهوطرحارسالوطرحتصویب-5

مجوزپیشدادنکدازبعد-6

مالیبرآورد-7

نویسندهتوسطنگارش-8

فیلمنامههایینتصویب-9

فیلمنامهتولیدتصویب-10

نیازموردوسایلدیگرودوربینفنی،امکاناتتخصیصفنی،جلسه-11

مدیرتصویببهکهکنندهتولیدتوسطعوامللیستاعالمآناساسبروايدقیقهبرآوردنوعمالی،جلسه-12
.شودمیانجاممالیردبرآولیستبامطابقوعمومیروابطمدیرشبکه،مدیر،گروه

ریزبرنامهو1دستیارتولید،مدیر،کارگردانانتخاب-13

نویسیبازوفیلمنامهنهاییتائید-14

نتخاباکننده،تهیهوتولیدمدیرتوسطقراردادهابستنها،لوکیشنوبازیگرانانتخاب: تولیدپیشمراحل-15
فیلمنامهخوانیدورلباس،گریم،طراحصحنه،طراحصحنه،نشیمصدابردار،بردار،تصویرمثلاصلیعوامل

دوربینباتمرینبازیگران،بین

کیفیناظرباهمراهتولید-16

کاتفایننهایندروکاترافبصورتهمزمانتدوین-17
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میکسوگذاريصدا-18

موسیقیساختیاموسیقیانتخاب-19

پخشاظرنوشبکه،گروهمدیرتوسطتائید-20

عکسواحدبهعکسنگاتیووجداگانهموسیقیآرشیو،بهکاستیانواردادن-21

نهاییتسویهوبرنامهیاسریالارزیابی-22

سینماییفیلمیکتولیدعوامل

تدارکاتمدیرتولید،مدیرکننده،تهیه: کنندهتهیهگروه-1

کنندهبازنویسیفیلمنامه،هنویسند،)پردازایده(طرحطراح: نویسندگانگروه-2

صحنهمنشیریز،برنامهکارگردان،دستیار،)کاراصلیمدیر(کارگردان: کارگردانیگروه-3

فرعیبازیگران،)کندمیهدایتصحنهسررابازیگرکهکسی(بازیگرداناصلی،بازیگران:بازیگرانگروه-4
بازیگرانانتخابئولمسهنروران،،)کنندمیبازيسکانس3یا1،2در(

دستیارانلباس،مسئول(مجریانلباس،طراحور،دکطراحصحنه،طراحصحنه،مدیر:لباسوصحنهگروه-5
)صحنهمدیر

)آقاوخانم: مجریان(گریمطراح: پردازانچهرهگروه-6

فنیکادرپرداز،نورفیلمبردار،دستیارفیلمبردار،: برداريفیلمگروه-7

صدادستیاربردار،صدا:صداگروه-8

تدویندستیار،)دهدمیقرارهمکناردرراهاسکانس(گرتدوین: تدوینگروه-9

صدادستیارصداگذار،: صداگذاريگروه-10

)نورورنگاصالح(اتالوناژظهور،وچاپ:البراتوارگروه-11
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فیلمرو،)گیردمیقرارآندرفیلموسایلوزارابتمامکهبزرگیکامیون(موبیلسینه: نقلوحملگروه-12
اینآناشکال. شودمیفیلمبرداريحرکتحالدرهايصحنهوگیردمیقرارآنرويخودروکهايوسیله(

)شودمیزیادخیابانباماشینارتفاعکهاست

ویژههايجلوهگروه-13

.شودمیانجاممپیوتريکاکارهايکار،اتمامازبعد:بصريهايجلوهگروه-41

ارکستردروکردهآمادهراآندانموسیقییکشودمیهمباشدانتخابیشودمیهم:موسیقیگروه-15
.گرددضبطواجراسنفونیک

گردهمایی

. باشدنداشتهتحقیقاتیعلمیجنبه"اصالکهموضوعیپیرامونگفتگووبحثبرايکردناجتماع،گردهمایی
بحثموردمختلفزوایايازراخودعالقهموردموضوعتادارندآنقصدکنندگانشبرگزارکهاستمجمعی

هايانجمنمسئوالنیاوسازمانیکواحدهايکلمدیرانیااستانداران،حضورمثل. دهندقراربررسیو
.رددگنمیارائهتخصصیمقاالتیاوسخنرانیییاگردهمدر.... آننظایروتخصصیوصنفی

گردهماییبرگزاريمحل) شهر(مکانانتخابدرموثرعواملازبرخیلیستچک

برگزاريتسهیالت-

تجمعنوعبهتوجهبانظرموردفنیتاسیساتومجهزفضاهايوهاسالن-

شهرآندرالمللیبینهايسازمانتابعهومرکزياداراتوجود-

)مختلفنقاطدراهمیتخوردريهارستورانوهاهتل(اقامتوپذیراییوسایل

یک،درجهالمللیبینهايفرودگاهعمده،هايبزرگراهبهنظرموردتجمعبرگزاريمحلشهردسترسی-
آسفالتجادهوآهنراهخطوط

)پست،تلگراف،تلکس،تلفن،فاکس(مجهزمخابراتیوارتباطیهايسرویس-
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دیگروموزهورزشی،امکاناتوهامحلزیبا،ونیدیدطبیعیتاریخی،مناظر(جهانگردانتوجهجالبآثار-
)باستانیودیدنیاماکن

تجمعاتبرگزاريمحلوشهراقلیمیشرایطبهتوجهبابرگزاريفصلوزمانتناسب-

هايشبکهتمامازاستفادهوهمراه،ماهوارهتلفنجهانی،ارتباطیهايازاینترنت،شبکهاستفادهامکانات
تلویزیونی

اقتصاديواجتماعیمناسبشرایط-

بیمارستانیپزشکی،بهداشتی،امکاناتمناسبشرایط-

مختلفالمللیبینمراسموتجمعاتهمزمانیا عدم وجود وجود-

فرهنگیهویتبودندارا-

خوردرزندگیکیفیتبودندارا-

طبیعیبالیاينرخبودنپایینوطبیعیامنیتبودندارا-

هايجادهمسافربري،ناوگانوترافیکداخلی،نقلوحملنظرازدرخورومناسبشهريخدماتبودندارا-
مناسبآسفالتبااستاندارد

برقوآبازبرخورداري-

وپارکهامناسبفضاهايمحلی،غیرومحلیهايرستورانچوناستانداردخدماتیفضاهايازبرخورداري
شهريجنگلهاي

تروریستیحمالتنگرانیداشتننوساعت24درشهريامنیتبودندارا-

زاییجرمپاییننرخبودندارا-

هاقاپکیفسارقان،گري،تکديشغلی،هايفرصتبیکاري،کمبود(اجتماعیواقتصاديبحرانهاينداشتن-
...)و

شهريزیستمحیطبهداشتاصولرعایت-

مناسباقلیمیوضعیتوصحیحعمرانیساختهايزیربودندارا-
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دیگرانحقوقرعایتوشهردرنینقوابودنحاکم-

ارزيمبادراتمقرراتومعتبربانکداريسرویسبودندارا-

موزیکواترئتسینما،هنري،سالنهايمجهزهايگالريبودندارا-

توجهقابلآوردهايرهوسوغاتظریفه،هنرهايدستی،صنایعچونخاصمصنوعاتبودندارا-

)Conference(کنفرانس

دیگرمعنی. کندبیاندیگرانبرايراعلمیمطالبفرديآنکهبرايشودمیتشکیلکهمجلسیییعنکنفرانس
کوچکترکنفرانس.باشدمیفنیواجتماعیسیاسی،لمسائدربحثبرايمعدوديعدهازانجمنیواجتماعآن
اجتماعیاوفنیئلمسابابدربحثوشوربرايفنمتخصصانازگروهیاجتماعبه"ضمنا. استکنگرهاز

کنفرانسالمللیبینوداخلیسیاسیئلهمسیکحلمنظوربهوزیراندولتها،روساي،سیاستمدارانازجمعی
.شودمیاطالقنیز

)Seminar(سمینار

درهائیسخنرانیوبپردازندتتبعوتحقیقبهخاصايرشتهدراستاد،یکنظرتحتکهدانشجویانازايدسته
موضوعیتشریحبهوآیندهمگردآندردانشجویانکهاستاقیات،سمیناردیگرمعنی. دهندترتیبرشتهآن

.استشدهسمینارجایگزین"همایش"واژهکشورماندر.بپردازند

بزرگداشت

.. .وهنريفرهنگی،علمی،هايعرصهدرکهشخصیتیخاطرهویادکردنتکریم،کردنتعظیمداشتن،بزرگ
آراءبارهدرسخنرانچندینبزرگداشت،مراسمدر. رفته استمامیاناز( در اکثر موارد)واستبودهشاخص

.نمایندمیسخنرانیشخصیتآننیکآرمانهاياقدام ها و ونظراتو

)Congress(کنگره

وماعاجتیعنی. باشدساکنآنوسطگافبایدتلفظدرشدهفارسیواردکهاستفرانسويکنگرهکلمه
نظایروهنري،علمی،سیاسیلمسائپیرامونگفتگووبحثبرايدانشمندانوصاحبنظرانآگاهان،ازانجمنی

لمسائبابدرتاشودمیتشکیلدانشمندانیاکشورهانمایندگاندول،سرانازکهمجمعیبههمچنین. آن
.شودمیگفتهکنگرهکنند،بحثعلمیواقتصادي،سیاسی
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)Symposium(سمپوزیوم

موضوعیبهراجعمختلفاشخاصآندرکهمجمعییاوباشدعلمیوفلسفیمباحثهدفشکهمجمعی
وفلسفهوحکمتسمپوزیومیانفتسمپوزیوممانند. نمایندایرادهاییسخنرانییاونمودهارائهمقاالتیواحد،
.استآناحدوموضوعسمپوزیوم،دراصلیعنصر. آننظایر

)Festival(جشنواره

واره+ جشن

آمدبوستانوباغواره/ آمدگلستانبهرهدگرگــُــل: سمرقنديرودکیقولبه-مرتبهنوبت،یعنی"واره-1

"شادينوبت"جملهازکندمیپیدامختلفیمعانیشودملحقاسمآخربهوقتیواره

.شاديوسرور-ضیافت-نشاطمحفل،شادمانیمجلسیعنی"جـَشن-2

کیرمبااتفاقخواهندمیبرگزارکنندگانشکهاستعلتبدین"جشنواره"عنوانتحتمراسمیبرگزاري
امسالاست،دادهرخآننظایروصنعتیفرهنگی،هنري،علمی،مختلفهايعرصهدرپیشسال"مثالکه

باگویندسخنجشنوارهموضوعبابدرتوانندمیجشنوارهسخنرانان.دهندقرارتمجیدوتجلیلومعرفیمورد
.باشدداشتهمیلتمجیدوتجلیلومعرفیسويبهبایدمطالبکهتفاوتاین

مهمبسیارنکتهدو

.... وهمایشآیی،گردهمجشنواره،کنگره،کنفرانس،کناردر"نخستین"یاو"اولین"کلمهگذاردن-1
آندرشد،تکرارموضوعواهدافهمانبادیگريموعددرآنبرگزاريچناچه. باشدنمیصحیح"اساسا

.نموداضافهمراسمتیترجلويدرتوانمیراغیرهو"سومین"،"دومین"شمارشکلمهصورت

. نمایندمیمنتشرارايبیانیهیاوقطعنامهمراسم،پایاندرمجامعاینگونهبرگزارکنندگاناستشدهمعمول-2
بدستگفتگوهاومشورتواجتماعایناثردرکهاستمطالبیعصارهیاومحصول"اصوالبیانیهیاوقطعنامه

"بعضاکهستاآنمفادهايپیگیريمستلزمواجرابرناظر"قطعنامه"استفرقدواینبیناما. استآمده

هرگونهفاقدواستتوصیهاست،نامهسفارش"بیانیه"امادباشمیهمقانونییاوحقوقیالزاماتواجد
قبلیمجمعقطعنامهاجراينتایجآتیمجامعدربایدشده،استفادهقطعنامهواژهازمراسم،پایاندراگر. الزامات

.گردداستفاده"بیانیه"واژهازاستبهتراینصورتغیردرشود،گفته
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شود؟میمارفتارموجبسیستمیاسازدمیارهاسیستممارفتارآیا

موجبآورجنگمردانیابزرگانسانفالنوجودگویندمیتاریخیوقایعنگارشدرنگارانتاریخ
پیروزي در اندشدهپیدابزرگیسردارانهرگاهکهاستدرستالبته. استشدهتاریخبزرگرویدادهاي

تنها فاتحانوسردارانکهنیستمسئلهاینکنندهثابتوجههیچبهنکتهاینامااستآمدهبوجودهمجنگ
یدآمینظرمانبهکهروشنیلمسائورايدریااندبودهجنگهاموفقیت و پیروزي در آورندهبوجودعامل

منابع، جمعیتماننداساسیمتغیرهاياند؟نداشتهنقشتاریخیرخدادهايآمدنبوجوددرترياساسیعوامل
در.استناپذیرانکاررخدادهاو نتایج چگونگیدرغیرهوحکامسويازمردمبرآمدهواردفشارهاي،یعیطب

دستهدوبهرادانشجویانآندرونمودآزمایشیانجامبهمبادرتزیمباردوفیلیپنامبهروانشناسی1973سال
بهرازندانبانانومحبوساستنفورددانشگاهزیرزمیندررافرضیزندانیانوکردتقسیمزندانبانوزندانی

روزچندازپسوشدتوامسرکشیبازندانیانرفتاروتکبربازندانبانانرفتارابتدادر.گماشتآناننگهبانی
وکردندزندانیانعلیهشدیدوخشنرفتاريبهشروعزندانبانانکهشکلیبهکردپیداشدترفتارهااین

رفتارهايوانجامیدوخامتبهچناناوضاعروزچندازپس.نمودندشدیدرکشیسوطغیاناقدام به نیززندانیان
چگونهکهاستاینوالئساما.گردیدمتوقفآزمایشادامهکهدادرويطرفدوهرازمتعادلغیرشدیدا

سیستمعملکردرد؟دركکبایدچهساختارعملکردتغییرودركبرايوشودمیرفتارهااینموجبساختار
وکنیمنگاهسیستمبهمختلفنماهايازبتوانیماینکه. استسیستمآنطبعبهوافرادرفتارتغییربراياولیهشرط
.کندمیکمکبسیارمابهکنیمدركراسیستماجزايدیگرعملکردعلت
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مسائلباهنگام مواجههدرسیستمینگاهوبرخورد

اینگونه باشیمداشتهنظردربایدمشکلیکبامواجهههنگامدرکهرانکاتیفرمانجمینپنسینج درکتابپیتر
بر شمرده است:

.استدیروزهايحلراهازناشیامروزلمسائ-1

.شودمیسببسیستمازراترسختوبدترواکنشیباشدبیشتراندازههربستهچشمعکس العمل-2

.برندنمیجاییبهراهانگارانهسادهحلهايراهمعموال-3

.آورندمیباربهرابدينتایجخوددنبالبه،گذرزودومقطعیخوبنتایجورفتارها-4

.باشدبدترمرضخودازتواندمیدرمان-5

.آوردمیباربهراترکندرشديومعکوساينتیجهترسریعرشددراجباروسعی-6

.نیستندهمبهنزدیکالزامامکانیوزمانیلحاظبههابیمارياینعللواسبابومهاسیستبیماريهاينشانه-7

و بدیهیالزاماتغییراتاینعملمحدودهدانستبایدولیآورندمیباربهبزرگینتایجکوچکتغییرات-8
. نیستندآشکار

.زمانیکدرنهلیوبخوریدراآنوباشیدداشتهاختیاردرراکیکیتوانیدمیشما-9

.آوردنمیپدیدکوچکفیلدو،قسمتدوبهبزرگفیلیکتقسیم-10

.کردسرزنشرامحیطیشرایطنبایدهرگز-11
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مدیریتیجالبجمالت

دارندايتعهدنامهخوداجتماعیهايمسئولیتبرايواندشدهوقفدرستکارهايبرايکههاییشرکت-1
.کنندنمیراکارهااینکههستندییهاآنازسودآورترکنندکارآناساسبرکه

.نشویمبازندهدوبارزمینهیکدرتابکوشیم: استروشنپیروزيوبردرمز-2

.گیردمییادچیزگاهیوبردمیگاهیبازيدرانسان-3

ودهدفرمانمدیرکهنیستچیزيحولتزیراشود،پیمودهمدیرخودکوششبهبایدتحولناهموارمسیر-4
.کننداجرادیگران

بیکاريازباشد،داشتهخواهانکهکندعرضهمحصولیبتواندانساناگرباشید،مشتريپیدرشغل،جايبه-5
.استیافتهنجات

.کرددیریتمراهاآنتواننمیمردمبهعشقبدوناماداشت،دوستراآنانولینبودمردممدیرتوانمی-6

.دیگرانداوطلبانهءپیرويجلبهنریعنیمدیریت-7

.شودمیشکستباعثغروروشدهغرورباعثاغلبموفقیت-8

.بگذارنددسترويدستخوبهايآدماستکافیابلیس،پیروزيبراي-9

درونتوانیدمینندهید،فراگوشخوبکسیسخنانبهچنانچه. استدیگرانبهدادنگوشهنرمدیریت-10
.بشناسیدرااو

.گذاردمیسازماناختیاردررارقابتیامتیازترینبزرگها،آموختهشتاببابستنکاربهویادگیريتوان-11
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