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سخن نخستین

از  مندی  بهره  همچنین  و  علمی  ادبیات  مطالعاتی، گسترش  دستاوردهای  از  استفاده  منظور  به 
تجربیات ملل ديگر در ترسیم اهداف، تدوين سیاست ها و انتخاب بهترين شیوه ها برای برنامه-
ريزی در حوزه های مختلف شهری، مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران با همت گروه های 
پژوهشی گزارش هايی را تهیه خواهد كرد كه به نوبت در دسترس مسئوالن محترم شهرداری  قرار 
داده می شود. نوشته حاضر تحت عنوان”مروری بر گزارش برنامه ريزی های فرهنگی در شهرداری 
های استان اونتاريو، كانادا« با چنین هدفی ترجمه شده است. اين گزارش از نظر مطالعه و بررسی 
برنامه ريزی های فرهنگی در 145 شهرداری كانادا حايز اهمیت است. به عالوه، اطالع از شیوه و 

نکات ضعف و قوت آن نیز  با استقبال عالقه مندان به موضوع مواجه می شود. 
جناب آقای دكتر مظفری مدير محترم گروه پژوهشی فرهنگ و هنر عالوه بر ترجمه و تلخیص 
گزارش مورد بحث، بر پايه شناختی كه از نیازهای مطالعاتی، برنامه ريزی ها و فعالیت های فرهنگی- 
هنری تهران دارند، به اختصار يادداشت ها و نکاتی را نیز با عنوان »پیشنهادها، شیوه ها و مشکالت 

مطالعات امور فرهنگی شهر« به جزوه پیوست كرده اند كه از زحمات ايشان تشکر می شود. 

                                                                     فرهاد دژپسند
                                     سرپرست مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران
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چکیده
لحاظ  به  و  است  كانادا  كشور  استان  دومین  جغرافیايی  وسعت  نظر  از  اونتاريو  استان 

جمعیتی، پرجمعیت ترين آن. شش پارک ملی و 272 پارک استانی در اين استان وجود دارد. 

تاريخی،  و سرگرمی،  تفريحی  دسته  چند  به  كیلومتر  هزار  هفتاد  از  بیش  با  استانی  های  پارک 

تورنتو  شهر  اند.  شده  تقسیم  طبیعی  رودخانه  و  آبراه  وحش،  حیات  زيست،  محیط  و  طبیعت 

استان  اين  در  نیز  كانادا  پايتخت  اوتاوا  شهر  و  اونتاريو  استان  مركز  شهر،  ترين  جمعیت  پر 

واقع شده است. بیشتر رويدادهای فرهنگی و هنری كانادا در استان اونتاريو برگزار می شود. 

برگزاری بعضی از جشنواره ها ساالنه است و گاهی چند ماه ادامه می يابد. بسیاری از فعالیت 

می  انجام  ها  شهرداری  طريق  از  پشتیبانی(  )با  مستقیم  غیر  يا  مستقیم  هنری  فرهنگی-  های 

كند.  می  حمايت  ها  شهرداری  فرهنگی  های  برنامه  از  گاهی  نیز  كانادا  فرهنگ  وزارت  شود. 

وزارتخانه  اين  كه  است  فرهنگی  مطالعات  های  برنامه  جمله  از  بحث  مورد  مطالعاتی  پروژه 

ابزارهای سیاست گذاری فرهنگی در شهرداری ها  با هدف رفع شکاف موجود میان دانش و 

انجام داده است. 

هدف وزارت فرهنگ از ارزيابی و تحلیل وضع موجود برنامه های فرهنگی 445 شهرداری 

استان اونتاريو اطمینان از اين موضوع بوده كه سرمايه گذاری های امروز و فردا و پیامدهای 

پژوهشگران  با  شهرداری   145 فقط  عماًل  اما  است.  گیری  اندازه  قابل  و  سنجش پذير  آن، 

به  ندادند.  پاسخ  به پرسشنامه ها و مصاحبه های كتبی  بقیه شهرداری ها  اند و  همکاری كرده 

را در  اين شهرداری ها  برنامه ها و طرح های فرهنگی و هنری  تمامی  پژوهشگران  هر حال، 

نامه  موافقت  های  طرح  ای،  مسئله  تک  های  طرح  اند:  كرده  تقسیم  شرح  اين  به  دسته  چهار 

ای، متون طرح های كالن فرهنگی و طرح های جامع و يکپارچه. 

مشکل  شهرداری،  در  فرهنگی  امور  ساختار  های  بخش  در  ثبات  فقدان  از  پايان،  در 

ريزی  برنامه  حوزه  در  مشترک  ادبیات  نداشتن  و  ربط  ذی  كاركنان  به  دسترسی  و  تشخیص 

ياد شده است.  اين مطالعه  پیش روی  با عنوان چالش های  فرهنگی 

مقدمه
با  و  پژوهش  و  مطالعه  امر  به  توجه  با  مديريت كالن شهری  كه  است  بسی خوشبختی  مايه 
تخصیص بودجه و اعتبارات الزم از مطالعات در حوزه های مختلف شهر و شهرنشینی از جمله 
مديريت فرهنگی و هنری پشتیبانی می كند. عالوه بر اين، با برگزاری ساالنه »جشنواره پژوهش 
و نوآوری« سعی دارد تا از اجرای اين گونه مطالعات به وسیله مراكز علمی يا اشخاص حقیقی 

حمايت كند. 
مديريت  حوزه  در  و  قرن  يک  شهری  خدمات  مديريت  حوزه  در  تهران  شهرداری  اكنون 
فرهنگی- هنری اندكی بیش از يک دهه تجربه دارد. با اين حال، از مطالعات و تجربیات ملل ديگر 
در حوزه های نظری و علمی از جمله تالش هايی كه آن ها برای ترسیم اهداف، تدوين سیاست 
ها، شیوه فعالیت ها و ارزيابی عملکردهای فرهنگی و هنری انجام داده اند، بی نیاز نیست. ترجمه 
با چنین هدفی  اونتاريو، كانادا  استان  برنامه ريزی فرهنگی در شهرداری های  و تلخیص گزارش 

انجام شده است. 
از  يکی  در  شهرداری   145 هنری  فرهنگی-  های  ريزی  برنامه  كه  آن جهت  از  حاضر  نوشته 
پرجمعیت ترين استان های كانادا، با بیشترين فضاهای فرهنگی، هنری و تفريحی را مطالعه كرده، از 

اهمیت خاصی برخوردار است. شیوه مطالعه و ارزيابی فرهنگی و هنری مورد استفاده در اين تحقیق 
برای مطالعات مشابه در تهران نیز قابل استفاده است. 

پس از اتمام ترجمه اين گزارش و جمع بندی مطالب آن، با توجه به شناختی كه از برنامه ريزی ها 
و فعالیت های فرهنگی- هنری، مشکالت و نیازهای مطالعاتی شهر تهران وجود داشت، پیشنهادهايی 

برای مطالعات امور فرهنگی شهر ارائه شد؛ تا در اين گونه مطالعات مورد توجه قرار گیرد.

مروری بر گزارش 
استان اونتاريو از نظر وسعت جغرافیايی دومین استان كشور كانادا است و به لحاظ جمعیتی، 
به شمار  نیز  كانادا  منطقه صنعتی، كشاورزی و جمعیتی  استان مهمترين  اين  آن.  ترين  پرجمعیت 
می رود. شهر تورنتو پر جمعیت ترين شهر، مركز استان اونتاريو و شهر اوتاوا پايتخت كانادا نیز در 

اين استان واقع شده است. 
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شش  است.  شده  گرفته  منطقه  اين  بومی  مردمان  اولین  نام  از  »اونتاريو«،  استان،  اين  نام 
هزار  هفتاد  از  بیش  با  استانی  های  پارک  دارد.  آن وجود  در  استانی  پارک   272 و  ملی  پارک 
وحش،  حیات  زيست،  محیط  و  طبیعت  تاريخی،  سرگرمی،  و  تفريحی  دسته  چند  به  كیلومتر 
استان  فرهنگی و هنری كشور در  بیشتر رويدادهای  تقسیم می شوند.  آبراه و رودخانه طبیعی 

ماه  به مدت چند  برگزار می شود و  از جشنواره ها ساالنه  برگزار می شود. بعضی  »اونتاريو« 
جريان دارد .

فرهنگ  وزارت  دارند.  ای  فعاالنه  مشاركت  هنری  فرهنگی-  های  برنامه  در  ها  شهرداری 
كانادا نیز گاهی از برنامه های فرهنگی شهرداری ها حمايت می كند. پروژه مطالعه برنامه ريزی 
اين  برنامه های مطالعات فرهنگی است كه  از جمله  اونتاريو  استان  فرهنگی 445 شهرداری در 
در  فرهنگی  گذاری  سیاست  ابزارهای  و  دانش  میان  موجود  شکاف  رفع  هدف  با  وزارتخانه 

شهرداری ها انجام داده است. نوشته حاضر مروری بر گزارش اين پروژه تحقیقاتی است.

      1-1  اهداف تحقیق
در بخشی از گزارش، اهداف اين تحقیق به اين شرح بیان شده است: به منظور اطمینان يافتن از 
اين كه سرمايه گذاری های امروز و فردا و پیامدهای آن ها سنجش پذير و قابل اندازه گیری است، 
وزارت فرهنگ كانادا قراردادی مطالعاتی برای ارزيابی و تحلیل وضع موجود برنامه های فرهنگی 
زير  سؤاالت  به  بايد  مطالعه  اين  كرد.  منعقد  عملکردها  بهترين  تعیین  شامل  اونتاريو،  شهرداری 

پاسخ دهد:
- چند شهرداری دارای سیاست و طرح های فرهنگی هستند؟ 

- ماهیت اين طرح ها و سیاست ها چیست؟
- كدام بخش از ساختارهای اداری شهرداری مسئول امور فرهنگی است؟

نمونه عملکرد، طرح ها و سیاست های فرهنگی  بهترين  انجام شده،  به مطالعات  با توجه   -
كدام است؟

       2-1  روش تحقیق
ذيل  های  شیوه  از  نظر  مورد  نتايج  به  دستیابی  و  اطالعات  آوری  برای جمع  تحقیق  اين  در 

استفاده شد:
• شهرداری استان يادشده تهیه پرسشنامه و ارسال آن برای 445	

•مصاحبه با مديران و صاحب نظران  	
•مطالعات كتابخانه ای  	

دريافت  را  پرسشنامه  ای  مکاتبه  به صورت  كه  اونتاريو  استان  تمامی شهرداری های  میان  از 
كردند، چهارده شهرداری برای مطالعه موردی و حضوری انتخاب شدند.

جامعیت  نظريه  راهبرد  مانند  اند،  كرده  ارايه  قبلی  مطالعات  كه  را  راهبردهايی  تحقیق  اين 

فرهنگ، تکثر و تنوع فرهنگی  و ضرورت ايجاد پیوند میان طرح های فرهنگی و توسعه اقتصادی، 
مطالعات  »شبکه  های  پژوهش  از  و  پذيرفته  را  ديگران  و  مريک  ريچارد،  مفید  تحقیقات  حاصل 

فرهنگی كانادايی« و »شبکه شهرهای خالق«  نیز استفاده كرده است.  1- دائره المعارف الکترونیکی انکارتا 2009 – م.
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االف. طرح های تک مسئله ای
برنامه های شهری گاهی  در  بوده و  مقطعی، موردی، بخشی  ای  اصوال طرح های تک مسئله 
همچون وصله ای ناهماهنگ است. اين گونه طرح ها و سیاست های فرهنگی همیشه در معرض 
تهديد خواهد بود و از آن جا كه در مقاطعی خاص ممکن است در اولويت كاری شهرداری نباشد 

به آسانی با بی مهری مواجه و به طور كلی حذف می شود. طرح های تک مسئله ای برخالف طرح 
های جامع و يکپارچه فقط شامل يک موضوع فرهنگی مانند: هنرهای عمومی، عمران، بازسازی و 
جذاب سازی میراث فرهنگی، طرح های باستانشناسی، استراتژی محلی میراث فرهنگی، عملیات و 
طرح های استراتژيک موزه، مالیات های تشويقی فرهنگی، طرح های مديريت و بهره برداری است. 
اند كه كار  نیز اظهار داشته  اند بعضی  اين گونه طرح ها گزارش داده  اكثر شهرداری ها از وجود 
تدوين »سیاست های فرهنگی و هنری« خود را اخیراً به پايان رسانده اند و يا در حال تهیه آن هستند. 
»كمک  با  مرتبط  از وجود سیاست های  نیز  هامیلتون  و  اوشاوا  اوتاوا،  مانند  از شهرها  بعضی 

به انجمن هايفرهنگی محلی« خبر داده اند.
در سیاست گذاری های فرهنگی، سیاست های مرتبط با مسائل حساس)مثال اقوام( كه احتمال 
مناقشه عمومی در آن ها باال است با عنوان »دكمه های داغ« شناخته می شود. اين سیاست ها شامل: 
پشتیبانی از انواع طرح های مربوط به هنرهای عمومی و انجمن های محلی است. اسناد مربوط به اين 
نوع سیاست های حمايتی عالوه بر اين كه متونی برای تصمیم سازی هستند، در واقع اسنادی برای 

پاسخگويی نیز به شمار می آيند.

ب .طرح های موافقت نامه ای 
با  هنری  و  فرهنگی  مختلف  قراردادهای  های  بین طرف  روابط  ای  نامه   موافقت  های      طرح 
شهرداری را تعريف و مسئولیت ها و تعهدات )Liability(5  هر طرف را مشخص می كند. اين 
غالب  است.  عمومی  اموال  حفظ  و  اعتبارات  از  بهینه  استفاده  برای  مناسبی  ابزار  ها  نامه  موافقت 
شهرداری ها چنین قرارداد هايی فرهنگی را با اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. اين  دسته از موافقت 
نامه ها از نظر تعداد و تنوع در شهرداری ها در حال افزايش است. بعضی از اين طرح ها شامل برنامه 

هايی به شرح زير است: 

      
 3-1 جمع بندی مطالعات

ابتدا طبقه بندی طرح ها و سیاست های فرهنگی شهرداری ها از تحقیقاتی كه سابقا بخش دولتی 
در اونتاريو درباره برنامه ريزی های فرهنگی انجام داده بود استخراج گرديد. مطابق مطالعات قبلی 
طرح ها و برنامه های فرهنگی به چهار دسته طبقه بندی شده است. در پرسشنامه از تمامی شهرداری های 

استان اونتاريو سؤال شده بود: آيا آن شهرداری در اين چهار عرصه سیاست و طرحی فرهنگی دارد؟ 
اگر دارد، جزئیات آن را مشخص كند. اين چهار عرصه عبارتند از:

)Single Issue Plans(الف. طرح های فرهنگی تک مسئله ای
 )Negotiated Agreements( ب . طرح های فرهنگی موافقت نامه اي

 )Elements of Larger Plans(  ج . متون طرح ها  و برنامه ريزی های كالن فرهنگی
 )Horizontal or Integrated Cultural Plan( د . طرح های جامع يا يکپارچه

به هر حال هفتاد درصد شهرداری ها از نوعی سیاست و برنامه ريزی فرهنگی خبر داده اند و 
سی درصد نیز گزارش كرده اند كه هیچ گونه برنامه ريزی فرهنگی ندارند.

2-Integrating Culture and Diversity
3- The Canadian Cultural Research Network and the Creative Cities Network

 4- با توجه به محتوای گزارش اين عناوين به گونه ای ترجمه شده اند كه بهتر قابل درک باشند؛ لذا از ترجمه كلمه به كلمه 
عبارت كه موجب گنگی می گرديد، خوداری شد. 
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جدول پاسخ دهندگان به تفکیک نوع طرح ها

طرح های تک 
مسئله ای

طرح های 
موافقت نامه اي با 
طرف هاي ثالث

اسناد طرح ها و 
برنامه ریزی های 

کالن

طرح های 
یکپارچه

طرح های 
متفرقه

از مجموع 445  شهرداری149 مورد به پرسشنامه پاسخ دادند

5756883414

10 درصد23 درصد61 درصد39 درصد39 درصد



•  بهره برداری از امکانات شهرداری مانند اجاره ساختمان موزه ها، نمايشگاه-ها، سالن های تئاتر  	

به مراكز و انجمن های قومی، نگهداری و مديريت فضاهای فرهنگی و هنری
•قرارداد تدارک برنامه شامل  عمومی، برنامه های حمايتی، خدماتی؛ برای مثال در كالینگوود  	

قراردادی با »انجمن هنرها« امضا شده كه آن انجمن بايد برنامه های موسیقی را از طريق كتابخانه 

عمومی برای شهروندان تدارک ببیند.
•پشتیبانی مالی از برنامه های سازمان های قومی و انجمن های خیريه  	

ج .متون طرح ها  و برنامه ریزی های کالن فرهنگی
   اين طرح های فرهنگی و هنری فقط روی كاغذ است و ممکن است اصال اجرايی نشده باشد، اما 
فراوانی اين نوع طرح ها نشانگر اين است كه برنامه ريزی های فرهنگی در تصمیمات شهرداری ها 
جايگاه مهمی دارد. هشتاد و هشت شهرداری در اونتاريو دارای چنین طرح های كوچک و بزرگ 
فرهنگی مانند طرح های استراتژيک برای انجمن ها، استراتژی توسعه فرهنگی، اقتصادی،گردشگری 

محلی و غیره هستند. 

طرح های جامع یا یکپارچه
بر خالف طرح های تک مسئله ای، طرح های جامع و يکپارچه نوعی برنامه ريزی  فراگیر، كالن 
نگر و دراز مدت است. طرح های جامع ابزار پشتیبان مناسبی برای فعالیت های فرهنگی به حساب 
می آيد. در مواردی كه شهرداری طرح جامع داشته است فرهنگ به عنوان بخشی از مأموريت های 
شهری شهرداری درآمده، در روند برنامه ريزی استراتژيک شهری وارد شده و جايگاه قوی تر و 

تنگاتنگ طرح های  به نظر می رسد در برخی شهرداری هاپیوند  بهتری را به دست آورده است. 
فرهنگی با برنامه ريزی مركزی و واحدهای اقتصادی شهری از عوامل كلیدی اجرای موفقیت آمیز 

اين طرح ها است.
هرچند در اين مطالعه داشتن يا نداشتن »طرح های فرهنگی يکپارچه« معیار و داوری قرار نگرفته  

است، شهرداری های دارای چنین طرح هايی برنامه هايشان را با موفقیت بیشتری انجام داده اند. 

شايد به دلیل دشواری تهیه طرح جامع و سهولت تصمیم گیری، بسیاری از شهرداری ها در برنامه ريزی 
هايشان از مدل طرح تک مسئله ای استفاده كرده اند؛ اما طرح يکپارچه و جامع فرهنگی هدف مناسب و 
كارآمدی برای برنامه های فرهنگی شهرداری ها است. سی  و چهار شهرداری از 145 شهرداری مورد بحث 
گزارش داده اند كه دارای طرح جامع فرهنگی بوده و بر اساس آن برنامه ها و فعالیت های گسترده فرهنگی 

و هنری شامل میراث فرهنگی و صنايع فرهنگی، كتابخانه ها را دنبال می كنند. طرح های جامع می تواند در 
برگیرنده طرح های كوچک تری مانند توسعه فرهنگی محلی و طرح هايی برای بازسازماندهی و مديريت با 
شد. با توجه به مطالب باال، ممکن است اين سؤال مطرح شود كه آيا جايگاه مطلوب »فرهنگ« در شهرداری 
هايی كه طرح جامع دارند، ناشی از وجود »طرح های يکپارچه فرهنگی« آن ها است، يا موقعیت مستحکم 

فرهنگ عامل و زمینه ساز جا افتادن »طرح يکپارچه فرهنگی« است؟ پاسخ اين سؤال نامعلوم است. 

چالش ها و موانع
الف. نداشتن ادبیات مشترک: نوعی بهم ريختگی و ناهماهنگی در استفاده از واژه ها و مفاهیمی چون 

»فرهنگ، هنر، میراث فرهنگی« )به عنوان شاخص( در شهرداری ها، دولت های ايالتی و سراسر بخش ها 

به چشم می خورد. در حالی كه بعضی از شهرداری ها از واژه های »فرهنگ« يا »هنر« به عنوان چتری برای 

فعالیت های هنری شان استفاده كرده اند، برخی ديگر واژه های »هنر« يا »میراث فرهنگی« را  دقیق تر به 

كار گرفته اند. بعضی فعالیت های كتابخانه ای را فعالیت فرهنگی ذكر كرده اند، در حالی كه سايرين چنین 

نکرده اند. در بکارگیری واژه هايی مانند »طرح« )Plan( نیز اتفاق نظر وجود نداشت. بعضی آن را صرفاً به 

عنوان »سند« و  روند برنامه ريزی)Planning( به كار برده اند كه ممکن است به برنامه عملیاتی و خروجی 

مشخصی منجر نشده باشد. اين گونه بهم ريختگی زبانی در استفاده از واژه ها و مفاهیم در گزارش ها، كار 

مقايسه و مطالعه عملکرد شهرداری ها و اسناد برنامه ريزی را به صورت يک چالش در آورده است.           
ب . بی ثباتی ساختارهای سازمانی و مديريت ها

ج . فقدان استحکام در بخش هايی از ساختار سازمانی شهرداری كه امور فرهنگی در آن انجام می شود.
د . بی ثباتی مديريت ها)بیش از حد متعارف( و مشکل تشخیص و دسترسی به كاركنان ذی ربط

ه . تداوم نداشتن تحقیقات سابق؛ غالبًا كارهای مطالعاتی از نو و سلیقه ای انجام می شود و در  5- مسئولیت)Responsibilities( در قاموس حقوقی غرب ناشی از تخلف از قرارداد و قوانین و ضمانت)Liability( ناشی از 
خسارت زدن به ديگران است؛ هر چند تخلفی صورت نگرفته باشد- م.
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ادامه كارهای پیشین نیست.
و . رضايتبخش نبودن میزان پاسخگويی به پرسشنامه؛                                                                          

فقط 34 درصد از شهرداری ها )145 از مجموع 445 شهرداری( به طرح جمع آوری اطالعات 
پاسخ مثبت دادند.

5-1 نتایج تحقیق
از نظر اولويت بندی، شهرداری ها به طرح های میراث فرهنگی و هنری بیش از ساير برنامه های 
تقويت  فرهنگی،  های  برنامه  به  ها  شهرداری  توجه  انگیزه  و  علل  دهند.  می  اهمیت  فرهنگی 
همبستگی فرهنگی جامعه، برخورداری از پشتیبانی كاركنان شهرداری و رهبری منطقه ای است.  بنا 
بر آن چه در گزارش ذكر شده،  كمترين دستاورد اين تحقیق جمع آوری اطالعات پايه درباره ابعاد 
و عمق جامعه فرهنگی اونتاريو شامل: تعداد و نوع شهرداری ها، منابع انسانی، ساختارهای دولتی، 
سرمايه گذاری های عمومی است؛ اما در ارائه پاسخ به اين سؤال كه بهترين نمونه عملکرد، طرح-ها 
و سیاست های فرهنگی كدام است؟ ظاهرا محققان به نتیجه ای نرسیده اند. لذا اصطالح »بهترين 
عملکرد« كه در اهداف تحقیق آمده بود را به »بهترين ساختار كاری« تغییر داده اند و چنین ساختاری 

را به صورت نمودار زير ترسیم كرده اند:

برخی از يافته ها و راهبرد های مطالعاتی كه از اهمیت خاصی برخوردارند به اين شرح است:
الف. مهمترين نتیجه اين مطالعه اين است كه »تجارب همکاران كلید پیشرفت كمی و كیفی 

برنامه ريزی های فرهنگی در استان اونتاريو است«.
 ب . مطالعات طرح ها و برنامه های فرهنگی و هنری در صورتی كه مرتبط، مستمر و مکمل 

يکديگر باشند موثرتر و آموزنده تر خواهد بود. تحقیقات گذشته و جديد نبايد مجزا از هم باشد.
برنامه  البته يک  است.  ای  بهترين عملکرد، عملکرد محله  ابتدايی مشخص شد  مطالعه  ج . در 

موفق در يک شهرداری ممکن است برای شهرداری ديگر قابل اقتباس و كپی برداری نباشد. 
حیاتی  نیروی  و  زندگی  كیفیت  به  نسبت  منتقد  و  اقتصادی  محرک  يک  عنوان  به  د .فرهنگ 

شهر است.
افزايش  و  كردن  نهادينه  شهرداری،  فرهنگی  امکانات  افزايش  خصوص  در  هايی  توصیه  ه . 
مشاركت ها، تقويت ارتباط و همکاری با مردم بومی و با جوانان و توجه به صنعت توريسم بايد 

مد نظر قرار گیرد. 
و . تهیه يک طرح جامع فرهنگی و ارزيابی ساالنه آن از جمله اقداماتی است كه بايد پیش  روی 

مديريت شهری در سال های آينده باشد.
ز . ايجاد توازن میان نیازهای مختلف و اولويت بندی بین بخش های میراث فرهنگی و امور هنری 

از موضوعات چالشی است كه بايد به آن توجه شود. 
ح . با برگزاری مجموعه ای از نشست های كارگاهی با مشاركت مردم اين نتیجه به دست آمد كه 

فرهنگ محلی قابلیت تجاری شدن را دارد.

6-1 عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی
بنا بر تحلیل داده ها و اطالعات جمع آوری شده از شهرداری ها عوامل موفقیت برنامه ريزی و 

خروجی های آن عبارتند از:
الف. وجود  هدف و »راه حل های محلی« برای برنامه ريزی 

ب . رقابت در سطوح مختلف كاركنان و شورا
ج . تعهد و تامین منابع
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ساختار کارآمد – مطالعه موردی مصاحبه ها

کارآمد ساختار 

یکپارچگی در 
تصمیم سازی

پاسخگویی و 
مدیریت اموال

مشاركت شهروندی
گردشگری و 
توسعه اقتصادی



د . خريد از انجمن های فرهنگی محلی
ه . دسترسی به اطالعات از سوی ساير شهرداری ها

و . وجود زمان كافی برای بهره برداری همه جانبه از فناوری و افزايش مشاركت شهروندان

 2-  یادداشت ها و پیشنهادها:

1-2 یادداشت ها
شهرداری  افسريه،  منطقه  در  فرهنگ  خانه  باب  يک  تاسیس  با  شمسی  هفتاد  دهه  آستانه  در 
بار وارد عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری شد. تغییر كاربری يک گورستان  تهران برای اولین 
فرهنگسراهای  احداث  و  هنری  و  فرهنگی  فضای  دو  به  شهر  جنوب  در  بزرگ  كشتارگاه  يک  و 
بزرگ »خاوران« و »بهمن« نقطه عطفی در تاريخ مديريت شهری در ايران به شمار می آيد. استقبال 
به  اقدام  نتیجه شهرداری  در  دلگرمی مسئوالن گرديد و  اين رويکرد موجب  از  تهرانی  شهروندان 
تنوع  و  تکثر  سو،  يک  از  فرهنگی  كالبدهای  و  فضاها  افزايش  كرد.  بیشتری  های  گذاری  سرمايه 
فعالیت های آن ها از سوی ديگر نیاز به مديريت فرهنگی واحدی را مطرح ساخت؛ تا اين كه در 
فرهنگی  مثبت  تاسیس گرديد. رويکرد  تهران رسما  فرهنگی- هنری شهرداری  سال 1374سازمان 
-هنری شهرداری تهران و سیاست افزايش اين گونه فضاها در سال های بعد و به ويژه در دوره اخیر 
مديريت شهری با تحرک و شتاب بیشتر و بهتری دنبال شد و حتی دامنه آن به خدمات اجتماعی و 

ورزشی نیز گسترش يافت. 
برای ارتقای كیفیت زندگی شهری، ظرف يک دهه چند میلیون متر مربع فضای فرهنگی، هنری، 
اجتماعی، ورزشی، گردشی، تفريحی و سرگرمی ايجاد گرديد كه در نوع خود يک نهضت سازندگی 
فرهنگی- هنری محسوب می شود. تالش مديريت شهری تهران برای افزايش سرانه-های فضاهای 
فرهنگی، هنری و تفريحی در طول يک دهه اخیر هنگامی شگفتی برانگیز خواهد بود كه با فضاها و 
كالبدهای موجود در طول تاريخ حدوداً يکصد ساله شهرداری و حتی اقدامات ساير دستگاه های 

ملی متولی امور فرهنگی و هنری مقايسه شود.
هر چند اقدامات شهرداری تهران برای احداث فضاهای فرهنگی در طی يک دهه گذشته قابل 

بايد  كه  است  پیش  در  زيادی  راه  هنوز  شهر  هنری  فرهنگی  مديريت  عرصه  در  اما  است،  تقدير 
طی شود. بنا بر اين اگر يک دهه گذشته را نهضت سازندگی كالبدها و فضاهای فرهنگی و هنری 

عمومی بنامیم، 
دهه آينده را بايد دهه برنامه ريزی و مديريت فضاهای فرهنگی و عمومی اعالن كنیم. در اين 

مقطع تهران بیش از آن كه به فضاهای كالبدی نیاز داشته باشد، به برنامه ريزی و تجربه مديريت 
فرهنگی، هنری و اجتماعی نیازمند است. 

2-2 پیشنهادها
مديريت  برای  شايد  كه  آيد  می  نظر  به  تجربیاتی  و  نکات  گزارش،  اين  تلخیص  و  ترجمه  با 

فرهنگی شهری در كشور ما نیز آموزنده  و قابل استفاده باشد. 
 

1-2-2 لزوم انجام مطالعات هدفدار
الف. مطالعه و تدوين ادبیات مشترک علمی فرهنگی میان مديريت فرهنگی شهر و ذی نفعان 
باالدستی با محوريت قوانین و مقررات، اسناد شورای انقالب فرهنگی، طرح جامع تهران و برنامه 

پنج ساله شهرداری تهران و با استفاده از تجارب ديگران
بین  تهران )طرح های  برای  ب .تهیه و تدوين سیاست ها و طرح های فرهنگی چند اليه ای 

المللی، ملی، طرح های شهری و منطقه ای )مناطق 22 گانه( 
       ج . تهیه و تدوين طرح ها و سیاست های مستقل فرهنگی مناطق شهری همراه با طبقه بندی 

با گرايش های زير:
	•طرح ها و سیاست های فرهنگی، هنری، میراث فرهنگی، گردشگری، تفريحی 

و سرگرمی
	•طرح ها و سیاست های پژوهشی، آموزشی، ترويجی

	• طرح ها و سیاست های فضاهای فرهنگی و هنری)توزيع جغرافیايی با رعايت 
     اصل افزايش دسترسی ها(

	•طرح ها و سیاست های حمايت از برنامه ها و فعالیت های اشخاص حقیقی، 
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	•حقوقی و اقوام در چارچوب تقويت انسجام ملی
	•طرح ها و سیاست های تشويقی در حوزه فرهنگی و هنری، واگذاری مديريت 

	•يا اجاره اماكن و فضاهای فرهنگی و هنری
د . مطالعه طرح ها، سیاست ها و عملکردهای گذشته و فعلی فرهنگی و هنری معاونت ها و 

سازمان های وابسته به منظور دستیابی به بهترين نمونه و الگوی فعالیت ها

2-2-2 انجام مطالعه به شیوه های زیر:
       الف. اسناد فرادستی ناظر به اهداف و سیاست های فرهنگی و گزارش عملکردهای سال های 

گذشته و جاری
       ب . توزيع پرسشنامه ها میان مراكز فرهنگی و هنری و صاحبنظران ذی ربط

       ج . انجام مصاحبه با:
	•مديران كالن و میانی)گذشته و حاضر(، صاحبنظران

	• ذی نفعان فرادستی )هیأت امنا، هیئت مديره، شهرداری و شورای شهر(
	• مخاطبان )طبقات و اصناف مردم(

	•مطالعه موردی برخی فرهنگسراها و سازمان های وابسته
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