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درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی
فرغای مذدی ور
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چکیده
ش ا غناسایی نقاط قوت ت ضعف مدیریی فرهنگی یر کشورپ میبایسی یرک
یرستی ا ترک ببندی فکری ت فرهنگی مدیران ارغد آنها بهیسی آتری؛ ا ای رت
سا مانهای فرهنگی یر ایران را میتوان به سه ورته فرهنگی ت هنری؛ آمو غیپ لمی ت
ترب تی؛ ت نظارتی ت شت بانی تقس مبندی کری .مدیران هر کدام ا ای سا مانها بر اساس
غاخصهایی انتخاب غدهاند ت یر تحق ق حاضر تالش غده تا بخشی ا ای غاخصها
ا منظر تبارغناسی ت با تأک د بر الگوی سهسطحی ل کرت (تجربهپ ار ش ت نگرش)
یرباره مدیران ارغد مدهتری

سا مانهای فرهنگی یر ایران س ا انقالب اسالمی

(غامل ت ارتخانههای فرهنگ ت ارغای اسالمیپ آمو ش ت رترشپ لومپ تحق قات ت
ف آتریپ سا مانهای هداتس ماپ تبل ات اسالمی ت فرهنگی هنری غذریاری تذرانپ
کم س ونهای فرهنگی ت آمو ش ت تحق قات مجلس غورای اسالمی ت غورای الی
انقالب فرهنگی) موری سنجش ت ار یابی قرار و ری .یر ای سا مانها یر سه یهه اخ ر
بالغ بر  100مدیر ارغد فعال ی یاغتهاند ت م انگ

مر فعال ی اکثر آنها ب ش ا چذار

سال بویه اسی؛ الته بر ای پ ژتهش حاضر تاگد برخی یافتههای غ ر منطبق ییگر با
باترهای رایج یر باب سا مانهای فرهنگی یر ایران اسی که توگه بدانها میتواند منجر
به اهالح برخی رتیهها یر مدیریی کالن یستگاههای فرهنگی غوی.
 . 1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع).F.mahdipour@gmail.com ،
 . 2دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. hdanaee@modares.ac.ir ،
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واژگان کلیدی :سا مانهای فرهنگیپ تبارغناسیپ گمذوری اسالمیپ مدیران ارغد
مقدمه
مدیریی یر ذنه فرهنگپ امری ذتمراتب اسی؛ ا سویی آغنایی با اهول مدیریی ماوری
ن ا اسی ت ا تگذیپ فذم مقوله فرهنگ .ت ای یت امر یر بس اری مواری باا یکادیگر گماع
نمیغااوند .ماادیران فرهنگاای یر  ۳۳سااال حاکم اای گمذااوری اسااالمی یر ایاارانپ یارای
غناسنامهای قابل بررسی ت غناساییاند که یر ای مجال بدی مذم ریاخته خواهد غد.
نوع ،روش و قلمرو تحقیق
تحق ق حاضرپ مطالعهای توه فی برای غناخی تضع ی مدیران نذایهاای فرهنگای
یر گمذوری اسالمی ایاران اسای .یر ایا تحق اقپ و غاتهنگرانه تاالش میغاوی تاا
مذم تری نقاط قوت ت ضعف ای حو هپ بررسی ت معرفی وریی .تحق ق کاربریی حاضر
همچن

میتواند به نوان ابزاری مکمل برای ارائه الگاوی انتخااب مادیران یر حاو ه

فرهنگ ت رتشهای رس دن به ای الگو ت اگرای آن مل کریه ت یر تاقع مقادمات آن
را فراهم آتری .ا ح ث رتغمندی ن ز ای

ژتهشپ ا رتش مایشی بذاره ورفتاه کاه

وونهای ا تحق قاات توها فی اسای ت هادف آن اکتشاافپ توها ف ت تب ا
مصاحبه ساختارمند ت مشاهده ا لوا م چن

اسای.

تحق قی اسی .ا لحاظ مانیپ ای تحق اق

با ه مانی بذم  1۳57تا بذم  1۳90را وغش مییهد ت نذایهایی را یر برمیو ری که
یر مق اس ملی ت یر قبال موم مریم مش ول فعال یاند.
تبارغناسی مدیران فرهنگی گمذوری اسالمیپ نگااهی تااریخی باه رتناد ت ارات
مدیریتی یر حو ه فرهنگ یر ایران یاری .برای یست ابی باه ایا باا خوانی تااریخی باه
ناوزیر میبایسی ای مراحل را طی کری:
 تعریف سا مانهای فرهنگی ت طبقهبندی آنها
 تع
 تع

سا مانهای فرهنگی موری بررسی قرار ورفته
با ه مانی تحوالت برای تب

ت رات
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 توه ف تضع ی مدیران فرهنگی بر اساس غاخصهای موری نظر
هدف پژوهش
مذمتری هدف ژتهش حاضر بررسی ت غاناخی نقااط قاوت ت ضاعف تضاع ی
مدیران فرهنگی یر کشور اسی.
ناکارآمدی یر حو ه فرهنگپ تابع وامل ت مت رهای وونااوونی اسایپ اماا بیوماان یر
ای م انپ مدیران فرهنگی نقشی بیبادیل ت گایگزی ناغادنی ایفاا میکنناد .مطاابق اارهای
تحق قات یر ایران (یاترپ )5 :1۳87پ مذمتری نقاط ضعف مادیران فرهنگایپ باارت باویه
اسی ا چندغ له بوینپ بیارتباطی رغاته تحصا لی باا مسائول یپ تفاویض اخت اارات باه
ییگرانپ نداغت حضور یائمی ت مستمرپ ناآغنایی با اهول مادیریتیپ اتخااذ غا وه مادیریتی
گلسهمحورانهپ ناآغنایی با ح طه تظایف ت اخت اارات ت . ...بار ایا اسااس ت غااخصهای
80

ییگر میتوان اس ا غناساایی ترک ببنادی مادیران ارغاد حاو ه فرهناگ یر گمذاوری
اسالمیپ یرباره م زان کارآمدی ت کارایی آنان به قضاتت نشسی .گالب توگه آن اسای کاه
یر بس اری ا الگوهای شنذایغده برای بررسی ملکاری ساا مانهای فرهنگای یر کشاورپ
توگذی به مقوله مدیران فرهنگی ت گایگاه آنان یر ملکاری نشاده ت ب شاترپ غااخصهایی
نظ ر ا تبارات تخص صیافته یا تضع ی ن رتی انسانی موری توگه بویه اسی.
محدودیتها و دشواریها
نبوی سابقهای رتغ ت مدتن یرباره اطال ات مربوط به مادیران فرهنگای یر ایارانپ
مذمتری مشکلی بوی که یر انجام ای تحق ق تگوی یاغی .منابع اینترنتیپ ایاننامههای
یانشجویی ت اسنای ت کتب موگوی یر کتابخانه ملی ت مجلسپ موری بررسی قرار ورفای
ت یر ارهای مواری ن ز مصاحبههایی انجام غد تا اطال ات تکم ل غوی؛ البته ای هادفپ
به طور کامل محقق نشد.
الته بر ای پ فقدان اطال ات یر برخی حو هها سبب ضعف یا نارسایی یر تحل ال نذاایی
وریید؛ به تیژه آنجا که میبایسی سوابق مدیریتی مرتبط یا غ ر مرتبط باه کاار ورفتاه میغاد.
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ضمناً یر تشخ ص ایگاه فکری ا س اسی افرای با نایی به اتضا ت احوال ماناه ت مسائول ی
ت غرایط کنونیپ نامو اریهایی هورت ورفته که میتواند یر ارهای مواریپ نارسا باغد.
تعریف سازمان فرهنگی
یست ابی به تعریفی یربااره «ساا مان فرهنگای» کااری یغاوار اسای .هاندتق توساعه
فرهنگی سا مان مللپ سا مان فرهنگی را سا مانی تعریاف میکناد کاه با ش ا  75یرهاد
بویگه آن هرف برنامههایی میغوی که به نحوی یر چارچوب مفاه م کارکریهای فرهنگای
قرار میو ری؛ اموری نظ ر بروزاری گشانوارههاپ نمایشاگاههاپ کارواههاای آمو غایپ تول اد
محتااوا ت . ...یر یااک تعریااف ییگاار برورفتااه ا غااورای فرهنگاای ماساچوساای آمریکاااپ
سا مانهای فرهنگی به نوان نذایهای فرهنگیپ سا مانهایی نظ ر مو ههاپ مراکاز آمو غایپ
تئاترها ت ...تعریف غدهاند .برخی ییگر سا مان فرهنگای را ساا مانی تعریاف کریهاناد کاه
مأموریی ت یا تظایف اهالی خاوی را ا م اان فعال یهاای فرهنگای انتخااب کاریه اسای
(گعفریپ  )1۳87ت یر اینجا میتوان یت نو ا سا مانها را غناسایی کاری :ساا مانهایی کاه
یر حو ه فرهنگ متکفل مسئول یاند ت سا مانهایی که با استفایه ا دیدارهای فرهنگای یر

حال خدمیرسانی به مخاطباناند1.
طبقهبندی سازمانهای فرهنگی
مرای ا سا مان یر ایا مباحاثپ فعال یهاای هادفیارپ مانظم ت برناماهیارپ یارای
راهبری ت سا مانیافته اسی ت ا ای منظر تمامی تشک الت فرهنگی حاکم تی یر ایارانپ
غکلی سا مانی یارند .سا مانهای فرهنگی موگوی یر کشور را میتوان با استفایه ا سه
مت ر مختلف تقس مبندی کری:
ارتباطات حاکم تی؛ یر اینجا منظور تابستگی سا مان م کور به گازء مشخصای یر هارم
حکمرانی ملی اسی .یر یک تقس مبندی نذای رهبریپ نذای یتلیپ نذای مجلسپ نذاای قضاایی
ت نذایهای مومی را میتوان غناسایی کری .ساا مانهای مریمنذاای ت بخاش خصوهای باه
 1در قانون برنامه اول به شکلی پراکنده و نامنسجم  9سازمان متولی امور فرهنگی در کشور معرفی شدهاند و در برخی موارد
نهادهایی نظیر مساجد نیز به عنوان سازمان فرهنگی مورد توجه قرار گرفتهاند (ر.ک صالحیامیری.)216 :1387 ،
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یل ل نداغت تابستگی مشخص حاکم تی ا غمول ای بحث کنار و اغته غدهاند.
موضو ت کاارکری؛ ساا مانهای فرهنگای یر کشاورپ متکفال مجمو اه متناو ی ا
موضو اتاند .ای تظایف مدتاً متکی بر اهل سوم قانون اساسی اسای کاه یتلای را
موظف به ایجای مح طی مسا د برای رغد فضایل اخالقیپ باال برین ساطح آواهیهاای
مومیپ آمو ش ت رترش ت آمو ش الیپ تقویی رتح ه بررسی ت تتباع ت ابتکاار یر
تمام م ناههای لمایپ فنایپ فرهنگای ت اساالمی ت ...میکناد .ا ایا منظار میتاوان
سا مانهای فرهنگی را یر یستهبندی سا مانهای فرهنگی ا هنریپ ترب یبدنیپ ما هبی
ا انقالبیپ مشورتی ا نظارتیپ شت بانی ت خدمات فرهنگای گاای یای (گعفاریپ :1۳87
 )5یا اینکه آنها را به سا مانهای مومی فرهنگیپ آمو غای ت رترغای ت بخشهاای
فرهنگی سا مانهای غ ر فرهنگی تقس مبندی کری (اهرامیپ  .)۳ :1۳87ت یا باا تک اه بار
تعریف سهتگذی فرهنگ (بن اییپ تخصصی ت مومی)پ سا مانها را ن ز به هم
82

منوال

تقس مبندی کری (ناظمی اریکانیپ .)6 :1۳85

بنیادی

تخصصی

عمومی

موضوع اصلی در ایـن بخـش تعیـین خطـوط کلـی ،زیربناهـا و آرمانهـای فرهنگـی اسـت؛ یکـی از
فرآوردههای بسیار مهم این بخش که کلیه فعالیتهای توسعه اجتمـاعی بـه آن متکـی اسـت ،مبـانی
معرفتی مورد نیاز است؛ یعنی اندیشه سیاسی ،اندیشه فرهنگی ،اندیشه نخبگان فرهنگی جامعه کـه در
برنامهریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی دخالت چنـدانی ندارنـد .کلیـه سـازمانهایی کـه بـه شـکل
مستقیم و غیر مستقیم در فرآیند تصمیمسازی ،تصمیمگیری ،خطمشیگذاری و پشتیبانی سـازمانهای
فرهنگی ،هنری ،آموزشی ،علمی و تربیتی دخالت دارند در این حوزه قرار میگیرند.
در این بخش ،اصول و خطوط کلی فرهنگ جامعه که در بخش فرهنـگ بنیـادی سـاخته شـده اسـت
توسط گروهی خاص از اندیشمندان و متخصصان هر بخش از فرهنـگ مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و
زمینههای مفهومی یافته ،قابلیت استفاده برای اجرا مییابد .در واقـع ایـن گـروه همچـون شـبکهها و
عواملی ،تولیدات فرهنگی را در بستری خاص ساخته و پرداختـه و بـه مجریـان فعالیتهـای فرهنگـی
عرضه میدارند .مراکز و افرادی نظیر مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی ،دانشـگاهها ،محافـل و انجمنهـای
تخصصی و برنامهریزان امور فرهنگی ،تربیتی و علمی در این گروه قرار میگیرند .این گروه به عنـوان
حلقه واسط بین بنیادگذاران فرهنگی و ارائهکنندگان فعالیتهای فرهنگی عمل میکنند.
در این بخش ،مفاهیم و دستآوردهای فرهنگی در قالبهای مختلف و از طریق نرمافزارها و ابزارهای
گوناگون به جامعه عرضه میشود .این مفاهیم بر حوزه تمایالت ،اندیشهها و رفتارها تأثیر میگذارنـد و
میتواند آنها را در جهت تکامل و یا تنازل توسعه دهند .کلیه سازمانهایی که به شـکلی مسـتقیم در
امر تولید محصوالت و محتواهای فرهنگی و هنری عاملیت داشته باشند ،در این دسته جای میگیرند.
بخشهای مرتبط سازمانهای غیر فرهنگی نیز در این گروه قرار دارد.
منظور از تولید محصول یا محتوای فرهنگی ،همه اقداماتی است که در ایـن حوزههـا انجـام میشـود:
میراث فرهنگی و گردشگری ،رسانههای دیـداری ،شـنیداری ،دیجیتـالی و مکتـوب ،کتـاب و مـدارک
فرهنگی و هنرهای سنتی و مدرن ،در واقع همه پدیدارهای فرهنگی موضوع بحث در این حوزهاند.
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(گدتل )1

بویگه؛ غاخص تأث رو ار ت تع کننده بویگه مومی ن ز مسئلهای بس ار حاائز اهم ای
یر تشخ ص گایگااه ساا مانهای فرهنگای یر کشاور اسای؛ یارا ساا مانهای فرهنگای
بس اری (مطابق برخی غمارشها بالغ بر  60سا مان مساتق ماً متاولی اماور فرهنگای ا
هنریاند) میتوانند یر یستهبندی نذایی غاخص بویگه تع

کننده باغند.

بر اساس ای تعاریف میتوان سا مانهای فرهنگی موگوی یر کشور را تقسا مبندی
1

کریهپ یر گدتل  1-2گای یای.
جایگاه
حاکمیتی
موضوع
و کارکرد

فرهنگی
و هنری

آموزشی،
علمی و
تربیتی

نهاد رهبری

نهاد دولت

نهاد مجلس

نهاد عمومی2

ستاد مرکزی اقامه نماز
دفتــر تبلیغــات اســالمی
حوزه علمیه قم
مجمــع جهــانی تقریــب
مذاهب اسالمی
سازمان تبلیغات اسالمی و
حوزه هنری
مرکــز رســیدگی بــه امــور
مساجد
واحدهای فرهنگـی سـپاه
پاســـــداران و بســـــیج
مستضعفین
شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی
نهاد نماینـدگی ولیفقیـه در
دانشگاهها

وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد
اسالمی
کتابخانــه ملــی جمهــوری
اسالمی
فرهنگستان هنر
فرهنگســتان زبــان و ادب
فارسی
سازمان اسـناد و کتابخانـه
ملی ایران
ســازمان اوقــاف و امــور
خیریه
سازمان حج و زیارت
ســـــازمان فرهنـــــگ و
ارتباطات اسالمی
وزارت آموزش و پرورش و
کــانون پــرورش فکــری
کودکان و نوجوانان

کتابخانــه و مرکــز اســناد
مجلس

ســازمان صداوســیمای
جمهـــوری اســـالمی
ایران
مؤسسه تنظیم و نشـر
آثار حضرت امام (ره)
ســـازمان فرهنگــــی
هنــــری شــــهرداری
تهران
معاونـــت اجتمـــاعی
شهرداری تهران
آستان قدس رضوی

شورای عالی حوزههای
علمیه
مرکــز خــدمات حــوزه

 .1به نظر میرسد قوه قضاییه به طور رسمی و مستقیم فاقد نهادی است که بتوان آن را به عنوان یک نهاد فرهنگی شناسایی
کرد .با این وجود در مواردی نظیر عضویت در کمیته فیلترینگ اینترنت یا دادگاه مطبوعات ،حضور غیر مستقیم دستگاه قضایی
در امور فرهنگی کامالً محسوس و اثرگذار است.
 .2مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی ،واحد سازمانی مشخصی است که دارای اسـتقالل حقـوقی اسـت و بـا تصـویب مجلـس
شورای اسالمی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محـل منـابع غیـر دولتـی تـأمین میگـردد و
عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبة عمومی دارد .ماده سة قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  18بهمن .1386
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ستاد امربهمعروف و نهـی از
منکر

84

نظارتی و
پشتیبانی

شــورای عــالی انقــالب
فرهنگـــی و شـــوراهای
وابسته

جهاد دانشگاهی
وزارت ورزش و جوانان
وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنآوری و پژوهشـکدهها و
دانشــگاههای وابســته یــا
تحــــت پوشــــش وزارت
بهداشت ،درمان و آمـوزش
پزشکی و پژوهشـکدهها و
دانشــگاههای وابســته یــا
تحت پوشش
سازمان فنی و حرفهای
فرهنگستان علوم
بنیاد ملی نخبگان
معاونت علمـی و فـنآوری
رئیسجمهور
سازمان میـراث فرهنگـی،
گردشگری و صنایعدستی
معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمهور
ســازمان مطالعــه و تــدوین
کتب علوم انسانی

علمیه
دانشگاه آزاد اسالمی

کمیســــیون فرهنگــــی
مجلس
کمیســـیون آمـــوزش و
تحقیقات

(گدتل )2

طبقهبندی مدیران در سازمانهای فرهنگی
رتیکریهای متفاتتی یر بحث طبقهبندی مدیران تگوی یاری .برخی ا آناان مادیران
را به یت یسته کلی راهبریی ت اگرایی (م انی ت مل اتی) یساتهبندی میکنناد؛ مادیران
راهبرییپ فعال یهای مرتبط با س اسایو اریپ برناماهریزیپ هادایی ت نظاارت را بار
ذده یارند ت مدیران اگراییپ مل اتی کرین تصام مات اتخاذغاده را یر ساطح تاحاد
مربوطه یا حو ه مأموریی .رتغ اسی که یر اینجا تداخل مأمورییهای ساا مانها یاا
مدیران فرهنگی موضو بحث ن سی ت الته بر آنپ بهطور مشخص مادیران راهباریی
حو ه فرهنگ موری توگهاند .ای توض ح ضارتری اسای کاه معماوالً یر ساا مانهای
فرهنگیپ مدیرییهایی کالن تگوی یارند کاه نو ااً موضاو ات ایاریپ ماالیپ فنای یاا
شت بانیپ یر حو ه مسئول ی آنها قرار یاری ت ا آنجا که ای مادیرییها ا منظار ایا

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

ژتهشپ یر نسبی با مدیران مرتبط با مساائل فرهنگای یر ریه یتم قارار یارنادپ ماوری
بررسی ای

ژتهش قرار نگرفتهاند.

یر تاقع یر اینجاا مارای ا «مادیران راهباریی ساا مانهای فرهنگای»پ آن یساته ا
مدیرانیاند که میتوان به آنها نوان مدیر فرهنگای را اطاالق کاری .یر تاقاع یر اینجاا
موضو اهلیپ تحقق اهداف فرهنگی مصرح یر قاوان

باالیساتی گمذاوری اساالمی

اسیپ نه آنچنان کاه تصاور میغاویپ هارف ایاره یاک ساا مان فرهنگای بار اسااس
رتشهای ام مدیریتی (نائ نیپ .)1 :1۳89
شاخصها
مدیران سا مانهای فرهنگی بر اساس غاخصههای مختلفی انتخاب میغوند؛ برخای
ا ای غاخصههاپ مأخوذ ا

ملکری یاا انتظااراتی اسای کاه ا یاک ساا مان مایرتی.

غاخصها را میتوان یر سه حو ه تمایالت ت ار شهاپ اندیشهها ت آواهیهاا ت حاو ه
رفتارها بررسی کری (حب بیپ )1۳79پ با ای تگوی بسته به گایگاه سااختاری ساا مان ت
حو ه ملکری یا موضو کاری آنپ غاخصهای انتصاب ت ارتقا ت ر خواهد کری.
رفتارها

اندیشهها

تمایالت

یر تحق قاای غاااخصهای اهاال لاام ت ااژتهش بااوینپ م ال بااه تکاماال ت شاارفیپ
آ ایاندیشی یر امور فرهنگیپ ا تقای به امن ی فریی ت اگتما یپ ادالیخواهیپ نو یتساتی
(انسانیتستی)پ ا تقای به مشارکی مریمپ شق ت ایبندی به فرهنگ ملیپ ورایش یرتنای باه
امور فرهنگی ت هنریپ مؤم بوین (یی یاری)پ تگدان کاری (ت انضباط اگتما ی) ت ا تقاای
به نظم ت قانون برای حو ه تمایالتپ قدرت استدالل ت استنتاج ذهنیپ گاامعنگری (نگارش
س ستمی)پ آیندهنگریپ نگرش مثبی به امورپ استقالل فکریپ نظام فکری منساجمپ ناوآتری
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ت خالق ی ذهنیپ غناخی نظریهها ت تئوریهاای فرهنگایپ غاناخی ناهار تشاک لیهنده
فرهنگپ غناخی یربناهای فکری فرهنگهاپ غناخی سا تکارهای تباایل فرهنگایپ احتارام
به فرهنگهای باومی ت منطقاهایپ غاناخی تاأث ر متقابال وامال فرهنگای ت غ رفرهنگایپ
غناخی تأث ر فعال یهای فرهنگی بار ماریمپ غاناخی رتناد تحاوالت گذاانی فرهنگهااپ
غناخی غرایط ت مقتض ات مان ت مکانپ غناخی ابزارهاای گدیاد ارتبااطی ت فرهنگای ت
غناخی نقش مریم یر فعال یهای فرهنگی بارای حاو ه اندیشاه ت ر ایای اهاول اخاالق
اسالمیپ خویغناسیپ ا تمایبهنفسپ انجام فرایض م هبیپ ره ز ا خشاونی ت برخوریهاای
غ ر فرهنگیپ قدرت تحمل مشکالت (سعه هادر)پ تگاهای اگتماا یپ هابر ت غاک باییپ
مسئول ی یریپ الذامبخشی به ییگارانپ احتارا ا ا شیاتریپ هاراحی ت هام م ی یر
رتابطپ انعطاف یریپ بذرهو ری ا تجارب خوی ت ییگرانپ تصم مو ری بر اسااس مطالعاه
ت کار کارغناسیپ تخصص یر موری فعال یهاای ساا مانپ مشاارکی یر کارهاای ورتهایپ
86

مل بار اسااس برناماهپ تجزیاه ت تحل ال م اق اماور ( رفنگاری)پ تک اه بار قاوان

ت

س اساایهای فرهنگ ای نظااامپ قاطع ای یر اگاارای تصاام مات مطلااوب ت م اازان اهم اای
غاخصها برای حو ه رفتار یر نظر ورفته غده اسی (کاتسیپ .)1۳88
شاخصهای مورد بررسی
مسئله اهلی یر تحق ق حاضرپ توه ف غاخصهایی اسای کاه باا اساتفایه ا یاک
مااایش اساانایی ا توها فیپ قابل ای تشااخ ص یایه غاادن یاغااته باغااند .یر تاقااعپ
اهلیتری تیژوی یک مدیر فرهنگیپ توانایی غناخی تاقعب ناناه ا غارایط ت موقع ای
اگتما ی ا فرهنگی حو مدیریی خوی ت گامعه اسی (نااظمی اریکاانیپ  )4 :1۳85ت
ای تیژوی را به آسانی نمیتوان موری ار یابی قرار یای.
رتغ اسی بس اری ا غاخصها نظ ر ای مواری چنادان قابال سانجش یر چنا
چارچوبی ن سی:
الف .تفکر راهبریی /تفکر تحل لی /خالق ی یر تطب ق /حل مسئله
ب .گ ری ت نت جهورایی /مدیریی تعرض /مادیریی ت مای /مادیریی یانشاگران/

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

مربیوری ت توانمندسا ی
ج .فذم مالی /انسانغناسی فرهنگی /گامعهغناسی غذری /یباییغناسی
ی .غبکهسا ی /گلب ا تمای /ارتباطات غفاهی /ارتباط کتبی /آراستگی ت انعطاف یری
ها .ایبندی به اهول ت ار شها /مسئول ی یری /رهبری /رتح ه خادمی /کاار یر
غرایط ابذام
کل ه مدیران غاغل یر سمیهای آمو غی ت فرهنگی یر یانشگاههاپ آمو ش ت ارترشپ
سا مان م راث فرهنگیپ سا مان تبل ات اسالمیپ سا مان هداتس مای گمذوری اساالمی ت
ت ارت فرهنگ ت ارغای اسالمیپ یر یت سطح م انی ت الی یر تحق قی که سال  1۳82انجاام
غده اسیپ ای مواری را به نوان اهلیتری مع ارهای انتخاب مادیر فرهنگای ماوری توگاه
قرار یایهاند (ناظمی اریکانیپ  :)12-11 :1۳85یتره آمو غی مرتبط یر بدت انتصاابپ یاغات
سابقه فعال ی مدیریتی ت اگرایایپ انجاام یتره کاارآمو ی یر کناار مادیر قبلایپ تواناایی ت
مذارت مدیریتی ت یاغت سوابق ژتهشی ت نگارغی.
ا آنجا که یاغت یانش ت مذارت ال م بارای قارار وارفت یر سامیهای مادیریتی
ضرتری اسیپ بر اساس تقس مبندی سهوانه ل کرت تجربهپ ار شپ اطال ات ت نگارش
را میبایسی موری غناسایی قرار یای (ا ولیپ  .)17 :1۳85بر ایا اسااس غااخصهایی
که یر تحق ق حاضر موری توگه بویهاندپ به قرار یر اسی:
الف .تجربه؛ س پ گنس یپ مدت مان مسئول یپ سوابق مدیریتی مرتبط یا غ ر مرتبط.
ب .اطال ات؛ مدرک یانشگاهی یاا حاو تی یر ماان تصادی مسائول ی ت م ازان.
ارتباط آن با مسئول ی م کور (ورایش تحص لی)پ سوابق ژتهشی یا نگارغی مارتبط یاا
غ ر مرتبط.
ج .ار ش ت نگرش؛ ایگاه فکری یا س اسایپ نحاوه انتخااب (انتخاابپ انتخااب ا
انتصاب ت انتصاب).
ای غاخصها ب شتر ذیل نوان وامل ندوینامهای ( )Biographical Factorsقابل
یستهبندیاند.
ا آنجا که حجم سا مانهای فرهنگی ملکننده یر فضاای ماومی کشاورپ بسا ار
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یای ت متنو اسی ت رهد تمامی آنها امری مانبر ت فرسایشای اسایپ باا نایای باه
مت ر سوم (بویگه)1پ ا هر کدام ا حو ههای ملکریی فوقالا کر (گادتل غاماره )2

به ترت ب ای سا مانها برای بررسی انتخاب غدهاند2:
 .26ورته فرهنگی ت هنری
 .aت ارت فرهنگ ت ارغای اسالمی
 .bسا مان هداتس ما
 .cسا مان تبل ات اسالمی
 .dغذریاری تذران (سا مان فرهنگی هنری ت معاتنی اگتما ی)

 .27ورته آمو غیپ لمی ت ترب تی4۳
 .aت ارت آمو ش ت رترش
 .bت ارت لومپ تحق قات ت ف آتری
88

 .28ورته نظارتی ت شت بانی
 .aغورای الی انقالب فرهنگی
 .bکم س ون فرهنگی مجلس غورای اسالمی
 .cکم س ون آمو ش ت تحق قات مجلس غورای اسالمی
یر ای ساا مانهاپ باه گاز یر ماوری ت ارت فرهناگ ت ارغاای اساالمی ت ساا مان
هداتس ماپ سطح اهلی مدیریی ای سا مانها (رئ س یا ت یر ت یا یب ر) ماوری بررسای
قرار ورفته اسی.
 .1برای این منظور قوانین بودجه کشور طی شش سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
 .2از بررسی مراکزی چون دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،آستان قدس رضوی و ...نیز بـه دلیـل میـزان انـدک
جابهجایی مدیران ارشد آنها خودداری شد.
 .3جامعهالمصطفی دومین جذبکننده بودجههای فرهنگی در گروه آموزشـی ،علمـی و تربیتـی اسـت و از آنجـا کـه تغییـرات
مدیریتی آن طی  5ساله گذشته اندک بوده ،از بررسی آن صرفنظر گردید.
 .4وزارت ورزش و جوانان پس از ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیتبدنی ،در  8دی  89ایجاد شده است ،اما از آنجا کـه تـا
کنون تنها یک مدیر داشته ،از بررسی آن صرفنظر گردیده است.

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

اطالعات

ردیف

سمت
در برخی سازمانها ،عنوان مسئول
سازمان دچار تغییراتی شده است

زمان آغاز و پایان مسئولیت

در زمان قبول مسئولیت مورد نظر

تاریخ تولد

طول مدت مسئولیت

سوابق مدیریتی مرتبط

سوابق غیر مرتبط

در زمان قبول مسئولیت مورد نظر

در زمان قبول مسئولیت مورد نظر

در زمان قبول مسئولیت مورد نظر

در زمان قبول مسئولیت مورد نظر

انتخابی

انتخابی-انتصابی

پایگاه فکری یا
سیاسی
سوابق پژوهشی یا
نگارشی
مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

نحوه انتخاب

انتصابی

نام و نامخانوداگی

تجربه

ارزش و نگرش

مـــدیران ســـازمانهای
فرهنگی معموالً به سـه
شیوه انتخاب میشوند:
انتخــاب هیئــت امنــا،
هیئت مدیره و...
پیشنهاد مقام باالدسـت
و تصویب نهاد مسئول
انتصـاب از ســوی مقــام
باالدست

(گدتل )۳

گروه فرهنگی و هنری
 1ا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اتل پ بزرگتاری ت مشاذورتری ساا مان فرهنگای کشاورپ ت ارت فرهناگ ت ارغاای
اسالمی اسی .اهم ی ای ت ارتخانه تا بدان ایه اسی کاه طباق رفای رایاج یر گمذاوری
اسالمیپ ت یر فرهنگ ت ارغای با نظر ت مشورت رهبری انتخاب میغاوی ت یکای ا معادتی
ت ارتخانههایی اسی که امام خم نی (ره) یر ته ینامه خوی بدان توگه کریهاند.
یر  17اسفند  1۳57یر ی ایغام یت ت ارتخاناه فرهناگ ت هنار ت لاوم ت آماو ش
الی یتران ذلویپ ت ارت فرهنگ ت آمو ش االی تشاک ل غاد؛ ساپس یر  7خاریای
 1۳58ت ارت اطال ات ت گذانگریی به ت ارت ارغای ملی ت یر سال  1۳59باه ت ارت
ارغای اسالمی ت ر نام یای .طی ای سال ت سال س ا آنپ برخی تاحدهای مارتبط باا
امور فرهنگی ا هنری (مثل مو هها یا امور س نمایی) ا ت ارت فرهنگ ت آمو ش االی
منتز ت یر ت ارت ارغای اسالمی ایغاام غاد (ناائ نیپ  .)78 :1۳89سارانجام یر اسافند

89

فصلنامه دین و سیاست فرهنگی  /شماره اول /تابستان 1393

 1۳65نام ت ارت ارغای اسالمی به فرهناگ ت ارغاای اساالمی ت ار یافتاه ت یر قاانون
مصوب  2۳ارییبذشی 1۳66پ قانون ایا ت ارتخاناه تأی اد میغاوی (فتااحی اریکاانیپ
 .)11 :1۳85یر سال  1۳8۳نمویار نذایی ت ارت فرهنگ ت ارغای اسالمی یر قالب غش
معاتنی غامل چذار معاتنی تخصصی ت یت معاتنی شت بانی به تأی د سا مان مادیریی
ت برنامهریزی کشور رس د ت برای اگرا ابالغ وریید .االته بار ت یارپ برخای معاتناان
حو ه ستایی یا سا مانهای تابسته یارای اهم تی راهبریی یر حو ه مسائل فرهنگی باه
غمار میرتند ت یر اینجا معاتنیهای امور س نماییپ سمعی ت بصریپ امور هنریپ امور
فرهنگی ت امور مطبو اتی ت اطال رسانی ت سا مانهای فرهنگ ت ارتباطاات اساالمی ت
خبروزاری گمذوری اسالمی ت ه ئی امنای کتابخانههای مومی کشاور ماوری بررسای
قرار خواهند ورفی.

ردیف

سمت

آغاز

ناصر میناچی

وزیر تبلیغات و جهانگردی (دولت موقت) و وزیر
ارشاد ملی (دولت منصوب شورای انقالب)

1310

 24بهمن 57

عباس دوزدوزانی

وزیر ارشاد ملی
(دولت شهید محمدعلی
رجایی)

1321

 16شهریور 1359

مرداد 1360

عبدالمجید معادیخواه

وزیر ارشاد اسالمی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی (دولت
اول میرحسین موسوی)

1326

 14مرداد 1360

مرداد 1361

تاریخ تولد

طـــــول
مـــــدت
مسئولیت
پایان
 5بهمن 58

عضو حقوقدان تدوین
قانون اساسی اول
عضو حزب ملی اسالمی
عضو مؤسس و اولین فرمانده سپاه
نماینده آذربایجان غربی در مجلس
اول

قاضی شرع دادگاه انقالب
نماینده تهران در مجلس اول

عضو مؤسس حسینیه ارشاد

کارشناسی حقوق

چپ
خط و فرهنگ رژیمهای استکباری
ترجمه فارسی نهجالبالغه
شکوه تنهایی در سکوت ربذه (زندگینامه
ابوذر غفاری)

چپ
(اصالحطلب)

کارشناسی ادبیات
عرب -تهران

عضو نهضت آزادی

حکم مهدی بازرگان
حکم امام خمینی (ره)

تحصیالت حوزوی

انتصابی

سوابق غیر مرتبط

نحوه انتخاب
انتخابی -انتصابی

نام و نامخانوداگی

تجربه

انتخابی
پایگاه فکری یا
سیاسی
سوابق پژوهشی یا
نگارشی
مدرک حوزوی یا
دانشگاهی
سوابق مدیریتی
مرتبط

90

اطالعات

ارزش و نگرش

 .1با استعفای معادیخواه در مرداد  ،61نخستوزیر وقت به مدت چهارماه سرپرستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را عهدهدار بود.

1

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

سید محمد خاتمی

وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی

1322

 18آبان 1361

 3خرداد 1371

نماینده اردکان و
میبد در مجلس اول

سرپرست موسسه
مطبوعاتی کیهان

کارشناسی فلسفه غرب -اصفهان
کارشناسی ارشد علوم تربیتی  -تهران
تحصیالت حوزوی در قم

انتخاب
رئیسجمهور
و رأی نمایندگان
مجلس
چپ
(اصالحطلب)

محمدحسین صفارهرندی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

سید محمد
حسینی

وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی

علی الریجانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

1336

مصطفی میرسلیم

وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی

1326

عطااهلل مهاجرانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

1332

احمد مسجد جامعی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

1335

1332

1340

مرداد 1371
72

تیر 76

78

 23مرداد 84

 12شهریور 88

بهمن 1372

78

تابستان 84

مرداد 80

تاکنون

مرداد 1376

معاون وزارتخانههای کار و امور
اجتماعی و پست و تلگراف و تلفن
جانشین ستاد کل سپاه

عضو شورای مرکزی حزب جمهوری
اسالمی ،معاون سیاسی اجتماعی وزارت
کشور ،سرپرست شهربانی ،قائممقام وزیر
کشور ،سرپرست نهاد ریاست جمهوری و
مشاور عالی رئیس جمهور

نماینده شیراز در مجلس اول ـ معاون پارلمانی نخست وزیر ـ
عنوان معاون پارلمانی رییس جمهور در دولت هاشمی
رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

نماینده مجلس
پنجم

رئیس اداره سیاسی سپاه
پاسداران

مدیر کل دفتر طرح و برنامهریزی
وزارت ارشاد ـ معاون امور فرهنگی
وزارت ارشاد قائممقام وزیر ارشاد

عضو شورای تعیین خطمشی خبرگزاری
جمهوری اسالمی ایران معاون
مدیرمسئول و سردبیر روزنامه کیهان

رایزن فرهنگی ایران در کنیا
مدیرعامل انتشارات سروش
قائممقام وزیر علوم
رئیس دانشگاه پیام نور

مدیرکل برونمرزی ،رئیس
واحد مرکزی خبر و سرپرست
سازمان صداوسیما

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای
تاریخ

کارشناسی رشته جغرافیای
انسانی /تهران

کارشناسی راهوساختمان /علم و صنعت کارشناسی ارشد
مدیریت دفاعی دکترای مدیریت استراتژیک /دفاع ملی

کارشناسی ارشد معارف اسالمی و
تبلیغ دکترای فقه و مبانی حقوق
اسالمی /امام صادق (ع)

مسئول تبلیغات
حزب جمهوری
اسالمی

کارشناسی مهندسی
مکانیک /فرانسه

تألیف کتاب:
موتورهای درونسور

تألیف کتاب :میناگران (رمان) برف (رمان) سهراب کشان
(رمان) اسالم و غرب بهشت خاکستری (رمان) قرائت دینی
انقالب عاشورا نقد توطئه آیات شیطانی

تألیف کتاب :اسنادی از مطبوعات ایران و
دولت کودتؤ ـ اسنادی از احزاب سیاسی در
ایران

اصولگرا

اصالحطلب (کارگزاران سازندگی)

اصالحطلب

اصولگرا

اصولگرا

تألیف کتاب نگرشی
اجتماعی به کعبه و حج
فرهنگ لغات و اصالحات
فقهی

سردبیر فصلنامه راهبرد ـ مدیر مسئول
هفتهنامه بهمن ـ مدیر مسئول ماهنامه
گزارش گفتگو

کارشناسی و کارشناسی ارشد کاربرد ریاضی
در کامپیوتر
دکترای فلسفه غرب

تألیف کتابهای متافیزیک و علوم دقیقه در
فلسفه کانت روش ریاضی در فلسفه کانت
دولت مدرن؛ پیمانی با مردم

اصولگرا

انتخاب رئیسجمهور
و رأی نمایندگان
مجلس

انتخاب
رئیسجمهور
و رأی نمایندگان
مجلس

انتخاب رئیسجمهور
و رأی نمایندگان مجلس

انتخاب رئیسجمهور
و رأی نمایندگان مجلس

انتخاب رئیسجمهور
و رأی نمایندگان مجلس

انتخاب
رئیسجمهور
و رأی نمایندگان
مجلس

(گدتل )۳
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 2ا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

بااه منظااور ایجااای تمرک از یر ماادیریی ت برخااوریاری ا س اساایو اری تاحااد ت
هماهنگی یر فعال یهای فرهنگای ت تبل ای خاارج ا کشاور ت ن از اساتفایه بذ ناه ا

امکانات مایی ت معنوی موگویپ سا مان فرهناگ ت ارتباطاات اساالمی یر ساال 1۳74

تأس س غد .ا آنجا که به لحاظ حقوقی سا مان ما کور تابساته باه ت ارت فرهناگ ت
ارغای اسالمی اسیپ یر هم

ارزش و نگرش
اطالعات

جایگاه زن در جمهوری اسالمی
ایران/
غاتواسالمی
سازمان تبلی
در رئیس
چالشهای
مسلمان
نشست زن
معظمدررهبر
ییهدر دانشگاه
نماینده مقام
سور
معاصر

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات

محمد محمدی عراقی

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات

مهدی مصطفوی

رئیس سازمان فرهنگ و
ارتباطات

1332

آغاز

ردیف

محمدعلی تسخیری

سمت

تاریخ تولد

1323

1331

1380

 29مهر 1386

طول مدت
مسئولیت

( 1374از تأسیس)

1380

 27شهریور 1386

پایان

سوابق غیر مرتبط

عضو شورای مرکزی روحانیت مبارز تهران

تهران

سه سال زندان در دوران پهلوی
مسئول دفتر سیاسی سپاه پاسداران
قائممقام نماینده امام در سپاه

قائممقام و سرپرست معاونت بینالملل
دفتر مقام معظم رهبری ()84-76
امور58
وزیربم (
فرماندار
خا)رجه
قائممقام

سفیر ایران در اتریش ،دفتر
نمایندگی دائم سازمان ملل وین و
یونیدو آلمان فدرال ()69-63
معاون پشتیبانی امور سیاسی وزیر
مهر)69-77
خارجه (
1389
30

تحصیالت حوزوی و بهرهگیری از محضر بزرگانی چون ،حضرات آیات:
مشکینی ،خزعلی ،احمدی میانجی ،جنتی ،میالنی ،عالمه طباطبائی ،جوادی
آملی ،میرزا علیآقا فلسفی ،مصباحیزدی ،حسنزادهآملی ،مجتبی تهرانی و...

کارشناسی ارشد روابط بینالملل
دکترای مدیریت استراتژیک

اصولگرا

سوابق مدیریتی
مرتبط

کارشناسی زبان عربی و علوم اسالمی /نجف .حصیالت مقدماتی و دروس حوزوی تا مرحله درس
خارج در محضر اساتید بزرگی نظیر :آیات عظام شهید صدر ،خویی ،حکیم ،شیخ جواد تبریزی ،شیخ
کاظم تبریزی ،صدرا بادکوبی و شیخ مجتبی لنکرانی (در نجف) وگلپایگانی ،میرزا هاشم آملی و وحید
خراسانی (در قم)

تألیف کتاب:
اضواء علی طریق الوحدة االسالمیة ()1376
آلشفق آلوهوب :آبیاتمفعمه بؤلوالآ الهل آلبیت
(علیهمالسالم) ( )1372پیرامون قانون اسالمی در
مفاد کلی آن ( )1376حقوق بشر بین دیدگاه
اسالمی و جهانی ()1376
امام خمینی (ره) و بیداری اسالمی ( )1374و...

حقیقت اسالم و نقش آن در جامعه کنونی/
کنفرانس بینالمللی اندیشه اسالمی در اردن ـ
همگرایی اقتصادی و تجربههای جهانی شدن در
جهان اسالم /همایش جهانی شدن و
همکاریهای اقتصادی کشورهای اسالمی تهران

ارائه مقاالت:

به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،تأیید شورای عالی سازمان و
تهران
تدریس در
دانشگاهانقالب
تأیید
رهبر معظم
عضو مؤسس دفتر همکاری حوزه و
دانشگاه
اصولگرا

به پیشنهاد وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،تأیید
شورای عالی سازمان و
تأیید رهبر معظم انقالب

معاون بینالملل سازمان تبلیغات اسالمی از  1360تا 1370
عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی از سال  1369تا
کنون و معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری از  1369تا 1375

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

سوابق پژوهشی یا
نگارشی

پایگاه فکری یا سیاسی

انتخابی

انتخابی -انتصابی

انتصابی

اصولگرا

نحوه انتخاب

نام و نامخانوداگی

تجربه

به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
تأیید شورای عالی سازمان و تأیید رهبر
معظم انقالب

92

بخش موری بررسی قرار میو ری1.

 .1طبق ماده  14اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات ،رئیس این سازمان از بین شخصیتهای فرهنگی کشور که مـدیر و مـدبر و
آشنا به مسائل بینالمللی باشند ،از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد و پس از تأیید شورای عالی و موافقـت مقـام معظـم
رهبری با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای مدت سه سال منصوب میشود؛ تجدید انتخاب وی بالمانع است.

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

محمدباقر خرمشاد

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات

1342

 2آبان 1389

تاکنون

معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه عالمه طباطبایی ـ مدیر دفتر مطالعات
سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس

معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری معاون پژوهشی مرکز اسناد انقالب اسالمی

دکترای علوم سیاسی /فرانسه
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی/
امام صادق (ع)

عضو هیئت علمی گروه علوم
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

اصولگرا

به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،تأیید شورای عالی سازمان
و تأیید رهبر معظم انقالب

(گدتل )4

 3ا صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
ای سا مان که تصرف آن نقشی محوری یر باه ارت ی رسا دن انقاالب اساالمی
یاغیپ مطابق قانون اساسی اتل (اهل )175پ یر نظر غورای سر رستی منتخاب قاوای
سهوانه ایاره میغویپ اما یر قانون اساسی یتم (اهل

) نصب ت زل رئا س ساا مان

هداتس ما با مقام رهبری ت نظارت بر آنپ بر ذاده غاورایی مرکاب ا قاوای ساهوانه
تع

غد .قانون نحوه ایاره هادا سا ما یر 1۳59پ یر 1۳61پ قاانون خطمشای کلای ت

اهول برنامهها ت یر 1۳62پ اساسنامه سا مان هداتس ما باه تصاویب مجلاس غاورای
اسالمی رس ده اسی1.بویگاه هداتسا ما یر ساال  90مبلاغ 721پ019پ 1هازار م ل اون
ریال بویه اسی (الیحه بویگه سال 1۳90پ .)110 :1۳89

 .1تدوین و تصویب قانون جدید اداره صداوسیما در سالهای اخیر از جمله مسائل مطرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی بوده است.
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ردیف

مدیرعامل سازمان
صداوسیما

1321

صادق قطبزاده

مدیر رادیو تلویزیون ملی ایران
(دولت موقت)

1314

 23بهمن 1357
 4تیر 1362

محمد هاشمی رفسنجانی 1

سمت

تاریخ تولد

آغاز

پایان
58
1373

سوابق غیر مرتبط
عضو انجمن اسالمی دانشجویان
ایرانی در اروپا ـ عضو شورای انقالب ـ
نامزد اولین دوره انتخابات
ریاستجمهوری در ایران

عضو مؤسس انجمن
اسالمی دانشجویان ایران
در آمریکا

سوابق مدیریتی
مرتبط

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی
کارشناسی زبان انگلیسی /آمریکا
کارشناسی ارشد مدیریت/
آمریکا

پایگاه فکری یا
سیاسی
سوابق پژوهشی یا
نگارشی
لیبرال (نهضت آزادی)
کارگزاران

نحوه انتخاب
انتصاب از سوی رئیس دولت
موقت

نام و نامخانوداگی

نگرش

انتصاب از سوی رهبر کبیر
انقالب اسالمی

94

تجربه
طول مدت
مسئولیت

اطالعات

ارزش و

3

 .1پس از برکناری قطبزاده از مدیرعاملی صداوسیما در آذر  ،58یک شورای ششنفره از سوی شورای انقالب بـه عنـوان شـورای
سرپرستی صداوسیما معرفی گردید .پس از انتخاب ابوالحسن بنیصدر به عنوان اولین رئیسجمهور ،او اعضای شورای مـذکور را بـه
سه نفر تقلیل داد و در آن تغییراتی به وجود آورد .این سبک اداره صداوسیما تا تعیین اولین مدیرعامل صداوسیما از سوی امام ادامـه
پیدا کرد .در این دوره افراد مختلفی نام قائممقام سرپرست را داشتهاند که از جمله آنان میتـوان بـه فراهـی (کـه وی در اواخـر 58
بهعنوان سفیر ایران در چین منصوب میشود) ،محمد مبلغی اسالمی از چهرههای نزدیک بـه بنیصـدر (کـه از نـوروز  59تـا آبـان
همانسال قائم مقام صداوسیما بوده است) و علی الریجانی از اواخر  59تا تیر  ،60اشاره کرد .عالوه بر این چهرههای مختلفـی نیـز
عضو شورای سرپرستی صدا و سیما منصوب قوای سهگانه بودند که از میان آنهـا میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد :علیاکبـر
محتشمیپور و عبداهلل نوری (پاییز  ،)59محمد موسویخوئینیها ( ،)1359غالمعلی حدادعادل ،شمس آلاحمد و . ...حسـن آیـت در
جلسه  19آبان  59مجلس با اشاره به این تغییرات پیدرپی در شورای سرپرستی صداوسیما میگوید :از ابتـدای پیـروزی انقـالب تـا
حاال بارها الزم شده است که شورای سرپرستی رادیو و تلویزیون عوض بشود .در اینباره دو نکته قابل توجه دیگـر نیـز وجـود دارد:
اول آنکه بهدلیل وجود خأل قـانونی و سـرعت تحـوالت سیاسـی ،متـولی یـا سرپرسـت صداوسـیما گـاهی از سـوی نخسـتوزیر
(قطبزاده) ،گاهی رئیسجمهور (مبلغی اسالمی) و در موارد آخر توسط رئیس دیوان عالی کشـور (محتشـمیپور و نـوری) منصـوب
شده است .ثانیاً مدیر شبکه  2به صورت مستقل از سرپرست یا مدیرعامل فعالیت میکرده و در پـارهای مـوارد یـک عضـو شـورای
سرپرستی (مثالً محمدحسین طارمی) مدیر این شبکه نیز بوده است.
 .2پس از وقایع  7تیر  ،60نام حدادعادل به عنوان سرپرست مطرح میشود ،ولـی ایـن تصـمیم جنبـه عملـی نیافتـه و محمـد
هاشمی در این سمت قرار میگیرد (هاشمی رفسنجانی ،؟؟؟ ،عبور از بحران خاطرات  1یا  23تیر .)60
 .3این انتصاب از سوی امام پس از آن صورت میگیرد که شورای سرپرستی صدا و سیما ،محمـد هاشـمی را  30خـرداد  62از
ریاست صداوسیما برکنار میکنـد و ابتـدا حسـن روحـانی و سـپس محمـدجواد الریجـانی را بـدین سـمت منصـوب میکنـد
(هاشمیرفسنجانی ،؟؟؟ ،خاطرات سال .)62
2

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

علی الریجانی

 24بهمن 1372

اردیبهشت 1383

انتصاب از سوی
رهبری

سید عزتاهلل ضرغامی

1338

 3خرداد 1383

تاکنون

معاون امور مجلس و استانهای
صداوسیما
()79-83

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی امیرکبیر ـ
مشاور طرح و برنامه شورای عالی انقالب
فرهنگی و عضو کمیسیون مشورتی این شورا
( )65ـ مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،معاون امور مجلس و استانها و
معاون امور سینمایی این وزارتخانه ()71-76

عضو شورای مرکزی انجمن
اسالمی دانشجویی دانشگاه
امیرکبیر

کارشناسی عمران /امیرکبیر
کارشناسی ارشد مدیریت

نویسندگی برنامههای رادیویی
()62

اصولگرا

انتصاب از سوی رهبری

2

1

(گدتل )5

سازمان تبلیغات اسالمی
یر  25بذم 1۳59پ آییاهلل محمد امامی کاغانی طی نامهای خطاب باه رهبار فق اد
انقالب اسالمیپ ا ضای غورای الی تبل ات اسالمی را به ای غارح معرفای میکناد:
آقایان :گنتی ( ضو غورای نگذبان)پ محمدگوای باهنر ( ضو غورای انقالب فرهنگای)پ
غر ی (نماینده گامعه مدرس

قم)پ بایی (ا یفتر تبل ات قم) ت حقاانی (راباط با

غورای الی تبل ات ت غورای هماهنگی) (هاح فه ناورپ گلاد  .)59/11/25 :14اماام
خم نی یر اسخپ غورای م کور را تأی د ت یر مل ساا مان تبل اات اساالمی تشاک ل
میغوی۳.یر مستان سال 67پ آیایاهلل محمدرضاا مذادتی کنای رئا س غاورای االی
سا مان تبل ات طی نامهای ا امام یرخواسی میکند تا برای سا مان یک نفر به ناوان
رئ س یا مسئول تع
نوان اتل

غوی ت سرانجام یر فرتریی سال بعد آیایاهلل احماد گنتای باه

رئ س سا مان تبل ات منصوب میوریی.

 .1اطالعات مربوط به علی الریجانی در جدول وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی ذکر شده است.
 .2مطابق اصل  110قانون اساسی.
 3اول تیر  1360به عنوان روز رسمی تأسیس سازمان تبلیغات معرفی شده است.

95

فصلنامه دین و سیاست فرهنگی  /شماره اول /تابستان 1393

تجربه

ردیف

نام و نامخانوداگی

سمت

تاریخ تولد

آغاز

پایان

احمد جنتی

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی

رئیس سازمان
تبلیغات اسالمی
محمود محمدی
عراقی

 8تیر 71

1305

 14فروردین 68

تیر 71

زندان و تبعید در رژیم پهلوی ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
عضو فقهای شورای نگهبان 59 /ـ نمایندگی امام در اتحادیة انجمنهای
اسالمی دانشآموزان ـ  12ـ عضویت در هیئت مؤسس جامعة الزهرا ـ
سالم اهلل علیها ـ با حکم امام (ره)

دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

مهر 80

سوابق غیر مرتبط

سوابق مدیریتی مرتبط

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

تدریس در مدرسه علمیه حقانی
ترجمه:
 ،ایقاظ الهجعه،

اصولگرا

تحصیالت مقدماتی و دروس حوزوی تا مرحله درس خارج در محضر
اساتید بزرگی نظیر:
بروجردی ،امام خمینی ،بهاءالدینی ،صدوقی ،عبدالجواد اصفهانی،
گلپایگانی ،کوهکمرهای و...

سوابق پژوهشی یا
نگارشی

پایگاه فکری یا سیاسی

انتخابی

انتخابی -انتصابی

انتصاب از سوی رهبر کبیر
انقالب اسالمی

2

1

سید مهدی خاموشی

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی

1341

 3مهر 80

تاکنون

مدیر آموزش متوسطه مدرسه
عالی شهید مطهری

تدریس در حوزههای علمیه
تألیف :اصل قانونهای جرائم و
مجازاتها
دکترای فقه و حقوق جزا /شهید
مطهری

اصولگرا

انتصاب از سوی رهبر انقالب

 .1اطالعات مربوط به محمدیعراقی در بخش سازمان فرهنگ و ارتباطات ذکر شده است.
 .2در این تاریخ ،هیئت امنای سازمان تبلیغات نیز به ریاست آیتاهلل احمد جنتی تأسیس شد.

انتصابی

96

اطالعات

نحوه انتخاب

طول مدت
مسئولیت

ارزش و نگرش

(گدتل )6

شهرداری تهران (سازمان فرهنگی هنری)

سا مان فرهنگی هنری غذریاری تذران یر حالی یر سال  1۳75تأس س غد که یاک

یتره نجساله ا تولد فرهنگسراها یر تذاران میو غای ت بار سار نحاوه ایاره آنهاا

اختالفات وستریهای برت کریه بوی .االیتری رکا ساا مانپ ه ئای امناسای کاه ا

ت رای آمو ش ت رترش ت فرهنگ ت ارغاای اساالمی ت رئا س ساا مان هداتسا مای

گمذوری اسالمی ایرانپ رئ س غاورای اساالمی غاذر تذارانپ غاذریار تذارانپ رئا س

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

سا مان تبل ات اسالمیپ رئ س حو ه هنری سا مان تبل ات اساالمیپ فرماناده ن ارتی

مقاتمی بس جپ مدیر امل کانون رترش فکاری کویکاان ت نوگواناانپ رئا س غاورای

فرهنگی اگتما ی نان غورای الی انقالب فرهنگی ت رئ س نذای نمایندوی مقام معظم
رهبری یر یانشگاهها تشک ل میغوی.

س ا تشک ل سا مان فرهنگی هنری غذریاری تذرانپ معاتنی اگتما ی غاذریاری

ن ز (که یر ت ر  71تأس س غده بوی) که غارح تظاایفش یر اارهای ماواری باا ساا مان

فرهنگی هنری نزییک بویهپ یر نظر رئ س ساا مان ایاره غاده اسایپ اماا ایا رتالای

هم شگی نبویه ت نظ ر یتره اخ رپ معاتن اگتماا ی ت رئا س ساا مان فرهنگای هناری
غذریاری تذرانپ یکسان ن سی.

اطالعات

انتخابی

انتخابی-انتصابی

انتصابی

سمت

تاریخ تولد

آغاز

پایان

سوابق غیر مرتبط

سوابق مدیریتی مرتبط

سوابق پژوهشی یا
نگارشی
مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

پایگاه فکری یا سیاسی

نحوه انتخاب

ردیف

نام و نامخانوداگی

تجربه

97
طول مدت
مسئولیت

ارزش و نگرش

منصور
واعظی

رئیس سازمان
فرهنگی هنری

75

78

اصولگرا

انتصاب از
سوی شهردار
تهران

محمدعلی زم

اسفندیار رحیممشایی

مهدی ارگانی

رئیس سازمان فرهنگی هنری و
معاون اجتماعی و فرهنگی

رئیس سازمان فرهنگی هنری و
معاون اجتماعی و فرهنگی

رئیس سازمان فرهنگی هنری
و معاون اجتماعی و فرهنگی

82
1332

79

 20خرداد 82

84

1339

پاییز 78

پاییز 79

مدیر رادیو پیام
مدیر رادیو تهران
مدیرمسئول ماهنامه سروه

مدیرکل اجتماعی وزارت کشور

عضو شورای طرح و برنامه سیما
مدیر انتشارات کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان
مدیر شبکه 2

کارشناسی علوم
اجتماعی

اصولگرا

اصولگرا

کارشناسی الکترونیک /صنعتی
اصفهان

اصالحطلب

انتصاب از سوی
شهردار تهران

انتصاب از سوی
شهردار تهران

انتصاب از سوی
شهردار تهران

فصلنامه دین و سیاست فرهنگی  /شماره اول /تابستان 1393

علی عسگری

رئیس سازمان فرهنگی هنری و
معاون اجتماعی و فرهنگی

پاییز 84

 26خرداد 86

رئیس کانون
اندیشه جوان

دکترای پزشکی
عمومی

پژوهشگر پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی

اصولگرا

انتصاب از سوی
شهردار تهران

سید محمدجواد شوشتری

امیر خوراکیان

رئیس سازمان فرهنگی هنری

فروردین 89

تاکنون

دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآموزان

احمد نوریان

رئیس سازمان فرهنگی هنری و
معاون اجتماعی و فرهنگی

سرپرست سازمان فرهنگی
هنری

تیر 88

فروردین 89

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فعالیتهای قرآنی
دانشجویان کشور ـ معاون اداری و مالی سازمان مدارس
خارج از کشور

معاون مناطق،
مدیر کل حوزه ریاست و قائممقام سازمان
فرهنگی و هنری شهرداری تهران

عضو هیئت مدیرههای موسسه همشهری و
مؤسسه فرهنگی قدس ـ معاون فرهنگی
آستان قدس رضوی

1344

86

88

رئیس ستاد لشکر
 25کربال

معاونت اجتماعی
نیروی انتظامی

کارشناسی دبیری الهیات و
معارف اسالمی /مشهد

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه
تهران

اصولگرا

اصولگرا

تحصیالت حوزوی

اصولگرا

انتصاب از سوی
شهردار تهران

انتصاب از سوی شهردار
تهران

انتص
انتخ
ابی

فکری یا
سوابق
سیاسی
پژوهشی
یا
مدرک
نگارشی
حوزوی یا
دانشگاه
سوابق
ی
مدیریتی
سوابق
مرتبط
غیر
مرتبط

انتص
انتخ
ابی
پایگاهبی
ا

نحوه انتخاب

ردیف

نامخانوداگی

نام و

سمت

تاریخ
تولد

طول مدت
مسئولیت

اطالعات

ارزش و نگرش

تجربه

انتخاب هیئت امنا و انتصاب از
سوی شهردار تهران

98

(گدتل )7

گروه آموزشی تربیتی

 1ا وزارت آموزش و پرورش

ت ارت آمو ش ت رترش ا قدیمیتری نذایهای آمو غی ا ترب تی یر ایران اسای .ناام

ای ت ارتخانه (ا ابتدای دایش یر  )1۳08چند بار ت ر یافته ت سارانجام قاانون اهاداف ت

تظایف آن یر  25بذم  66به تصویب مجلس غورای اسالمی رس ده اسی.

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

آغاز

پایان

غالمحسین شکوهی

وزیر آموزش و پرورش
محمدجواد باهنر

وزیر آموزش و پرورش

1305

 15آبان 59
1312

بهمن 57

آبان 58

مرداد 60

عضو شورای انقالب

تأسیس دفتر نشر فرهنگ اسالمی تأسیس و راهاندازی
مدرسه راهنمایی مفید تأسیس مکتب امیرالمؤمنین (ع)
تأسیس و بنای کانون توحید راهاندازی و تأسیس مدرسه رفاه

تحصیالت مقدماتی و دروس حوزوی تا مرحله درس خارج در محضر اساتید
بزرگی نظیر :سلطان ی ،مجاهدی ،محمدجواد اصفهانی ،بروجردی ،امام
خمینی ،طباطبایی ،حکیم و...
کارشناسی الهیات ،کارشناسی ارشد امور تربیتی و دکترای الهیات /تران

مؤلف کتب درسی دبیرستان
تألیف :جهان در عصر بعثت
فلسفه اسالمی

کارشناسی آموزش و
پرورش
ابتدایی/دانشسرای عالی
تهران
دکترا تعلیم و تربیت/
سوییس

استاد دانشگاه بیرجند و تربیت مدرس
تألیف :روش آموختن حساب و هندسه /مبانی اصول آموزش و
پرورش /تعلیم و تربیت و مراحل آن
ترجمه :تعلیم و تربیت /مربیان بزرگ

لیبرال

مکتبی

انتصاب از سوی
نخستوزیر دولت موقت

انتصاب از سوی شورای انقالب
معرفی نخستوزیر شهید رجایی به
مجلس و رأی نمایندگان

علیاکبر پرورش

وزیر آموزش و پرورش

1321

 25مرداد 60

 25مرداد 63

اصولگرا

معرفی
رئیسجمهور به
مجلس و رأی
نمایندگان

سید کاظم اکرمی

وزیر آموزش و پرورش

1319

64

68

نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی
عضو شورای عالی دفاع
نماینده اصفهان /اول

کارشناسی ادبیات/
اصفهان
کارشناسی ارشد
دبیری /دانشسرای
عالی تهران

اصالحطلب

معرفی رئیسجمهور
به مجلس و رأی
نمایندگان

محمدعلی نجفی

وزیر آموزش و پرورش

1330

 29شهریور 67

حسین مظفر

وزیر آموزش و پرورش

1331

80
76

76 1

رئیس دانشگاه صنعتی
اصفهان

وزیر فرهنگ و آموزش عالی
عضویت در شورای عالی آموزش و
پرورش معاون آموزش صداوسیما

دکترای برنامهریزی و
خطمشیگذاری

اصالحطلب
عضو هیئت علمی دانشکده
ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف

کارگزاران  -اصالحطلب

معرفی از سوی
نخستوزیر و سپس
رئیسجمهور به مجلس و
رأی نمایندگان

معرفی رئیسجمهور
به مجلس و رأی
نمایندگان

 .1از این تاریخ تا معرفی وزیر بعدی ،ابتدا یک نفـر بـه عنـوان سرپرسـت وزارتخانـه منصـوب و سـپس شـخص نخسـتوزیر
سرپرست آن شد.
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مرتضی حاجی

وزیر آموزش و پرورش

1327

80

84

محمود فرشیدی

وزیر آموزش و پرورش

1330

 2شهریور 84

آذر 86

سرپرست صداوسیمای مرکز کرمان

علیرضا علیاحمدی

وزیر آموزش و پرورش

1338

 30بهمن 86

آذر 88

رئیس دانشکده مدیریت و
برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش
مشاور شورای عالی انقالب فرهنگی

سردبیری نشریه زمزمه

مدیریت مجتمع آموزشی معلم در منطقه  2آموزش و
پرورش تهران
دبیر کل سازمان فرهنگیان
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی

کارشناسی متالورژی/علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکترای
مدیریت تولید/
تربیت مدرس

معاون دانشگاه و دبیر شورای
دانشگاه علم و صنعت

استاندار مازندران قائممقام وزیر صنایع سنگین معاون
وزیر ارشاد ریاست سازمان قند و شکر مدیرعامل
روزنامه همشهری وزیر تعاون

کارشناسی ریاضی

اصولگرا

اصولگرا
عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت
ایران

اصالحطلب

معرفی رئیسجمهور به مجلس و
رأی نمایندگان

معرفی رئیسجمهور به
مجلس و رأی
نمایندگان

حمیدرضا حاجیبابایی

وزیر آموزش و پرورش

1338

آبان 88

تاکنون

نماینده همدان 4 /دوره

کارشناسی دبیری الهیات و معارف اسالمی/
تهران کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی/
آزاد کرج دکترای الهیات و معارف /آزاد تهران

اصولگرا

اطالعات

انتخابی

انتخابی-انتصابی

انتصابی

ردیف

نام و نامخانوداگی

سمت

تاریخ تولد

آغاز

پایان

سوابق غیر مرتبط

سوابق مدیریتی
مرتبط

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

سوابق پژوهشی یا
نگارشی

پایگاه فکری یا سیاسی

نحوه انتخاب

طول مدت
مسئولیت

ارزش و نگرش
تجربه

معرفی رئیسجمهور به
مجلس و رأی
نمایندگان

رت ی انقالب یستخوش ت ر غده اسی.
ت بعد ا

معرفی رئیسجمهور به
مجلس و رأی نمایندگان
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(گدتل )8

 2ا وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری

ت ارت لوم گز قدیمیتری سا مانهای آمو غی یر ایران اسای ت ساابقه تشاک ل

آن به سال  1272غمسی با میوریی .نام ت تشک الت ای ت ارتخانه ن ز به یفعاتپ قبل

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

علی شریعتمداری

وزیر علوم و فرهنگ و ارشاد

1302

57

58

عضو شورای مرکزی حزب مردم ایران

کارشناسی فلسفه /تهران کارشناسی ارشد
و دکترای فلسفه و تعلیم و تربیت و
برنامهریزی درسی /آمریکا

---

مکتبی

حسن حبیبی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

1315

آبان 58

شهریور 59

عضو شورای تدوین قانون اساسی
عضو و سخنگوی شورای انقالب

دکترای حقوق و
جامعهشناسی

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز استاد علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان استاد تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت
معلم تهران ـ تألیف یا ترجمه :نقدی بر فلسفه مادی
دیالکتیکی و ویژگیهای نظام توحیدی فرهنگ سکوت

تألیف :دیالکتیک یا سیر جدالی و جامعهشناسی افضلالجهاد
مبادی جامعهشناسی حقوقی جبرهای اجتماعی و آزادی یا
اختیار انسانی عهدین ،قرآن و علم
دو سرچشمه اخالق و دین

پیشنهاد نخستوزیر دولت موقت
و تأیید شورای انقالب

انتصاب از سوی شورای
انقالب

حسن عارفی

وزیر فرهنگ و
آموزش عالی
محمدعلی
نجفی

وزیر فرهنگ و
آموزش عالی

1330

ایرج فاضل

وزیر فرهنگ و آموزش
عالی

1318

 29مرداد 63

محمد فرهادی

وزیر فرهنگ و آموزش
عالی

1328

 6آبان 64

1315

شهریور 59

 26مرداد 60

63

آبان 64

قائممقام سازمان هالل
احمر
68

مرداد 60

رئیس دانشکده پزشکی
و دانشگاه تهران

1

فوق تخصص جراحی
عروق

دکترای گوش و حلق و
بینی /مشهد
رئیس دانشگاه تهران
مشاور وزیر فرهنگ و
وزشعالی

دکترای اطفال-داخلی/
آمریکا

استادیار قلب و عروق دانشگاه
علوم پزشکی تهران

ستاد دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

استاد دانشگاه علوم پزشکی
تهران

مکتبی

اصالحطلب

اصالحطلب

اصالحطلب

معرفی از سوی
نخستوزیر و تأیید
مجلس

معرفی از سوی
نخستوزیر و
تأیید مجلس

معرفی از سوی
نخستوزیر و تأیید مجلس

معرفی از سوی نخستوزیر
و تأیید مجلس

 .1سوابق در بخش وزرای آموزش و پرورش ارائه شده است.
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مصطفی معین

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

1330

 8شهریور 68

72

سرپرستی طرح طب روستایی/نماینده شیراز /مجلس دوم
/دبیر شورای مرکزی جهاد دانشگاهی /عضویت در ستاد و
شورای عالی انقالب فرهنگی/نماینده تهران /مجلس سوم

محمدرضا هاشمی گلپایگانی

وزیر فرهنگ و آموزش عالی

1325

 26مرداد 72

76

معاون آموزشی و پژوهشی و
رئیس مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مصطفی معین

وزیر فرهنگ و آموزش
عالی

1330

 29مرداد 76

تابستان 82

جعفر توفیقی داریان

وزیر علوم ،تحقیقات و فنآوری

1334

82

84

محمدمهدی زاهدی

وزیر علوم ،تحقیقات و فنآوری

1333

 2شهریور 84

88

معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر
کرمان/استاد نمونه دانشگاههای کشور1375 /

کارشناسی ریاضی /اصفهان /کارشناسی ارشد
ریاضی/تربیت مدرس/دکترای ریاضی /کرمان

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر
کرمان /عضو انجمن ریاضی ایران

اصولگرا

نماینده اصفهان /مجلس
پنجم

رئیس گروه فنی و مهندسی ستاد انقالب فرهنگی
و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

رئیس شورای توسعه آموزش عالی  /عضو شورای عالی
آموزش و پرورش /رئیس کمیته مرکزی گزینش
دانشگاهها/مشاور و معاون وزیر فرهنگ و آموزش عالی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی /شیراز  /دکترای
تخصصی مهندسی شیمی /رومانی

استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
تربیت مدرس

اصالحطلب

معرفی از سوی رئیسجمهور و تأیید
مجلس

معرفی از سوی
رئیسجمهور و تأیید
مجلس

ریاست آموزش و پرورش شهر بابک عضو و
رئیس شورای شهر کرمان /دوم

رییس دانشگاه شیراز

دکترای کودکان /شیراز

دستیار آموزشی دانشکده برق پلی
تکنیک تهران

کارگزاران-اصولگرا

اصالحطلب

کارشناسی ارشد برق /پلیتکنیک
دکترای مهندسی پزشکی

اصالحطلب

معرفی از سوی رئیسجمهور و تأیید
مجلس

معرفی از سوی رئیسجمهور و
تأیید مجلس

معرفی از سوی
رئیسجمهور و تأیید
مجلس
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درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

کامران دانشجو

وزیر علوم ،تحقیقات و فنآوری

1336

 12شهریور 88

تاکنون

معاون و رئیس مرکز تحقیقات و طراحی فناوریهای
نوین هوا فضا وزارت دفاع /استاندار تهران  /قائممقام
و معاون سیاسی وزیر کشور

معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
قائممقام معاونت دانشجویی وزارت علوم

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای هوافضا/
انگلستان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران /
تألیف :مقدمهای بر طراحی ماهواره  /روشهای جدید در
تحلیل المان محدود و خودآموز

ردیف

نام و نامخانوداگی

سمت

تاریخ تولد

آغاز

پایان

سوابق غیر مرتبط

سوابق پژوهشی یا
نگارشی
مدرک حوزوی یا
دانشگاهی
سوابق مدیریتی
مرتبط

پایگاه فکری یا
سیاسی

انتخابی

انتخابی-انتصابی

انتصابی

سید محمدرضا
هاشمی گلپایگانی

دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی

1325

 27فروردین 64

شهریور 72

وزیر فرهنگ و
آموزش عالی

کارگزاران/
اصولگرا

رأیگیری در شورای
عالی انقالب
فرهنگی و انتصاب از
سوی رئیسجمهور

سید مصطفی
میرسلیم

دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی

1326

 2شهریور 72

بهمن 75

وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی

اصولگرا

رأیگیری در شورای
عالی انقالب فرهنگی
و انتصاب از سوی
رئیسجمهور

1

 .1در بخش وزاری فرهنگ و آموزشعالی اطالعات ذکر شده است.
 .2در بخش وزاری فرهنگ و ارشاد اسالمی اطالعات ذکر شده است.

اصولگرا

تجربه

نحوه انتخاب

طول مدت
مسئولیت

ارزش و نگرش
اطالعات

معرفی از سوی رئیسجمهور و تأیید
مجلس

(گدتل )9

گروه نظارتی و پشتیبانی

 1ا شورای عالی انقالب فرهنگی

یر سال  59ستای انقالب فرهنگی باا هادف اهاالح تضاع ی نظاام آماو ش االی

تشک ل غد .ای ستای یر غذریور  62ترم م ت یر  19آذر  6۳باه غاورای االی انقاالب
فرهنگی ت ر نام یای.
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محمدعلی کینژاد

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

1329

 2بهمن 75

دی 84

محمدرضا مخبر دزفولی

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

1340

 6دی 84

تاکنون

رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقالب فرهنگی  /مشاور
رئیس مجلس /چهارم و پنجم  /عضو وابسته فرهنگستان علوم
جمهوری اسالمی ایران عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

استاندار آذربایجان شرقی
رئیس دانشگاه سهند تبریز

رئیس دانشگاه هنر تبریز

کارشناسی محیطزیست /تبریز کارشناسی ارشد
هواشناسی دینامیک و دکترای محیط زیست /فرانسه
دکترای دامپزشکی /تهران  /تحصیالت حوزوی

اصولگرا

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اصولگرا

رأیگیری در شورای عالی انقالب فرهنگی و
انتصاب از سوی رئیسجمهور
رأیگیری در شورای عالی انقالب فرهنگی و
انتصاب از سوی رئیسجمهور

104

(گدتل )10

 2ا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی
یر مایه  ۳4آئ نامه یاخلی مجلس غورای اسالمیپ مصوب اسفند  1۳82آمده اسای
کاه کم سا ون آمااو ش ت تحق قااات مجلاس غااورای اسااالمی یکای ا کم سا ونهای
تخصصی مجلس غورای اسالمی اسی .ای کم س ون بارای انجاام تظاایف محولاه یر
محدتیه آمو ش ت رترش مومیپ آمو ش فنی ت حرفهایپ آمو ش الیپ تحق قاات ت
فناتری تشک ل میوریی .یر مجلس اتل کم س ونی یا نام آمو شپ فرهناگ ت تحق قاات
متکفل امور ای حو هها بویپ ای کم س ون یر مجلس یتمپ به یت کم سا ون آماو ش ت
رترش ت فرهنگ ت آمو ش الی تفک ک غد ت ای تفک ک تا اتاخر مجلس غشم ن از
ایامه یافی .یر ای تحق اق بارای گلاوو ری ا راکنادوی اطال ااتپ هارفاً تضاع ی
کم س ون آمو ش ت تحق قات موری بررسی قرار ورفته اسی.

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

اطالعات
تجربه

انتخابی

انتخابی-انتصابی

انتصابی

خرداد 68

خرداد 71

ردیف

نام و نامخانوداگی

سمت

تاریخ تولد

خرداد 59

محمدهادی عبدخدایی

رئیس کمیسیون /
مجالس اول و دوم

1317

آغاز

پایان
خرداد 67

نجفقلی حبیبی

رئیس کمیسیون/
مجلس سوم

خرداد 67

محمدسعید 1تسلیمی

رئیس 2کمیسیون/
مجلس سوم

محمدهادی
عبدخدایی

رئیس کمیسیون/
مجلس پنجم

محمدعلی شیخ

1308

خرداد 75

رئیس کمیسیون /مجلس پنجم

خرداد 68

خرداد 71

خرداد 75

خرداد 77

سوابق غیر مرتبط

نماینده شوشتر /مجلس پنجم،
ششم و هفتم

عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران

---

انتخاب از سوی اعضای
کمیسیون

سوابق مدیریتی مرتبط

دکترای فلسفه /مشهد
تحصیالت حوزوی

105

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه
شهید بهشتی

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

سوابق پژوهشی یا
نگارشی

تألیف :اخالق پزشکی،
االسره فی رحال القرآن و السنه،
جلوهگاه عرفان :شرح مناجات شعبانیه

پایگاه فکری یا سیاسی

نحوه انتخاب

طول مدت
مسئولیت

ارزش و نگرش

 .1در مجلس دوم کمیسیونی به نام کمیسیون آموزش و پرورش تشکیل شد و این کمیسیون تا مجلس ششم نیـز بـه فعالیـت مشـغول
بود.
 .2اطالعات مربوط به ریاست این کمیسیون در سه سال اول مجلس اول ،موجود نبود.

فصلنامه دین و سیاست فرهنگی  /شماره اول /تابستان 1393

علی عباسپور تهرانی فرد

رئیس کمیسیون /مجلس پنجم
احمد شیرزاد

رئیس کمیسیون/
مجلس ششم

علی عباسپور فرد

1337

رئیس کمیسیون/
مجالس هفتم و هشتم

1329

خرداد 77
خرداد 79

خرداد 83

مخبر و رئیس
کمیسیون در مجالس
چهارم و پنجم

خرداد 83

خبرنگار روزنامه
اطالعات

دکترای فیزیک
هستهای  /صنعتی
شریف

عضو هیئت علمی
صنعتی اصفهان

اصالحطلب

اصولگرا

تاکنون

خرداد 79

عضو انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و
کانادا  /نماینده تهران

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه
صنعتی شریف

کارشناسی برق /امیرکبیر
کارشناسی ارشد برق هستهای /تهران
دکترای انرژی هستهای /آمریکا

اصولگرا

انتخاب از سوی اعضای
کمیسیون

اطالعات

نحوه انتخاب

ردیف

اسماعیل فدایی

رئیس کمیسیون /
مجلس اول

آغاز

خرداد 59

نام و نامخانوداگی

سمت

تاریخ تولد

طول
مدت
مسئولیت

پایان

خرداد 63

سوابق غیر مرتبط

سوابق مدیریتی
مرتبط

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

سوابق پژوهشی یا
نگارشی

پایگاه فکری یا سیاسی

انتخابی

انتخابی-انتصابی

انتصابی

 .1اطالعات مربوط به ریاست این کمیسیون در سه سال اول مجلس اول ،موجود نبود.

ارزش و نگرش
تجربه

انتخاب از سوی
اعضای کمیسیون

 3ا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
کم س ون فرهنگی مجلس غاورای اساالمی یکای ا کم سا ونهای تخصصای مجلاس
غورای اسالمی اسی .ای کم س ون برای انجام تظایف محولاه یر محادتیه فرهناگ ت
هنرپ ارغای ت تبل اتپ هداتس ما ت ارتباطات گمعیپ ترب ی بدنی ت گواناان ت ناان ت
خانوایه تشک ل میوریی.
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1

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

محمدحسین
چهرگانی انزابی

رئیس کمیسیون/
مجلس دوم

خرداد 63

خرداد 64

زینالعابدین
قربانی

رئیس کمیسیون/
مجلس دوم
سید محمدعلی
شهیدی

خرداد 67

رئیس کمیسیون/
مجلس سوم

خرداد 64

خرداد 67

خرداد 71

سید رضا تقوی

رئیس کمیسیون /مجالس چهارم و
پنجم

1325

خرداد 75

خرداد 79

امام جمعه شهرکرد نماینده
دامغان /مجلس دوم نماینده
تهران /مجلس چهارم و پنجم

کارشناسی الهیات /تهران

تألیف :نگرشی بر مدیریت اسالمی
تأمالت فرهنگی رسالت و جایگاه نماز
جمعه ،فرزانگان مدینه قانون

اصولگرا

احمد پورنجاتی

رئیس کمیسیون/
مجلس هفتم
عماد افروغ

رئیس کمیسیون/
مجلس ششم

1333

خرداد 83

خرداد 86

مسئول گروه سیاست داخلی کمیسیون
داخلی ،دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت نظام

مدیر گروه فرهنگ ،هنر و
تاریخ شبکه یک صداوسیما

دکترای جامعهشناسی /تربیت مدرس

دانشگاه تربیت
عضو هیئت علمی
اصولگرا
مدرس
هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی تألیف :فضا و
نابرابری اجتماعی هویت ایرانی
فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی
ارشدی،
اجتماع
ترجمه:
روشو در علوم
کارشناسی
کارشناسی
شیرازسایر و...
جامعهیستی/
رویکردی رئال
شناسی/آندرو

1336

خرداد 79

خرداد 83

نماینده تهران/
مجلس ششم

انتخاب از سوی
اعضای
کمیسیون

انتخاب از سوی اعضای
کمیسیون

کارشناسی فیزیک/تهران
کارشناسی ارشد فیزیک /شیراز
دکترای فلسفه /شهید بهشتی

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران
تألیف :فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی،/
 1359آشنایی با جامعهشناسی آموزش و پرورش
دانشنامه جهان اسالم

اصولگرا

1
عباسعلی اختری

رئیس کمیسیون/
مجلس هفتم

1318

 21خرداد 86

خرداد 87

نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان
نماینده مشهد /دوره اول نماینده
تهران/دوره هفتم سرپرست کمیته انقالب
اسالمی شیروان قاضی شعبه حقوقی
دیوان عالی کشور سرپرست مدرسه عالی
شهر صنعتی اراک عضو شورای
سیاستگزاری ائمه جمعه کشور

غالمعلی حداد عادل

رئیس کمیسیون /مجلس
هشتم

1324

خرداد 87

تاکنون

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نماینده تهران /ششم ،هفتم و هشتم
رئیس مجلس شورای اسالمی

عضو شورای سرپرستی سازمان صداوسیما
عضو شرای عالی انقالب فرهنگی
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تحصیالت حوزوی و بهرهگیری از محضر
بزرگانی چون ،حضرات آیات:
سید محمدهادی میالنی ،میرزا جواد آقای
تهرانی و وحید خراسانی

تدریس درس خارج فقه ،تفسیر و شرح
منظومه حکیم سبزواری در حوزههای
علوم دینی تألیف :تربیت اسالمی
در پیشقدم ظهور مدیریت علمی مکتبی
از دیدگاه اسالم مدیریت و فرهنگ کار

اصولگرا

انتخاب از سوی
اعضای کمیسیون

 .1اطالعات دیگر در بخش معاونت سیما آمده است.

انتخاب از سوی اعضای
کمیسیون

(گدتل )12
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بحث و بررسی
آنچه آمدپ وزارغی توه فی ا تضع ی سوابق قابل احصای مدیران فرهنگایپ اس
ا

رت ی انقالب اسالمی تا کنون بوی .با اتکا به اطال ات ارائهغده یر گادتل ما کورپ

میتوان یر چند سرفصل به تحل ل یایهها ریاخی:
سهم نهادهای فرهنگی در هرم حکمرانی
بر اساس اطال ات موگوی یر گدتل 1-2پ یر مجمو  10نذای فرهنگی کشاور یار
نظر رهبری ایاره میغوند که یر ای م ان اکثریای آنهاا ( 7نذاای) یر حاو ه نذایهاای
فرهنگی تهنریپ  ۳نذای آمو غیپ لمی ت ترب تی ت یک نذای نظارتی ت شات بانی اسای.
 19نذای ن ز یر مجمو ه یتلی فعال ی میکنند که یر حو ه آمو غیپ لمی ت ترب تی باا
 9سا مانپ وستریوی ب شتری یاری ت س ا آن با  8سا مان یر حو ه فرهنگی ا هناری
ت  2سا مان یر حو ه نظارتی ت شات بانی .مجلاس غاورای اساالمی ن از یارای  4نذاای
108

مرتبط اسی که سه نذای یر حو ه نظاارتی ت شات بانی فعال ای میکنناد 8 .نذاای را ن از
میتوان یر حو ه مومی غناسایی کری که ا آن م ان  5نذای فرهنگی ت هنری ت  ۳نذاای
آمو غیپ لمی ت ترب تیاند.
بدی ترت ب همانوونه کاه انتظاار مایرتی یتلای بزرگتاری متاولی ساا مانهای
فرهنگی یر کشور اسی ت تقریباً یر هر یت حو ه فرهنگی ت هنری ت آمو غیپ لمای ت
ترب تی یر هدر قرار یاری؛ مجلس ن ز با  2نذای شت بانی ت نظارتی یر کناار یتلای قارار
یاری .حو ه مومی متأثر ا حاکم ی ن ز باا  8نذاای مذامپ یارای وساتریوی ت حضاور
بالنسبه تس عی یر فعال یهای فرهنگی یر کشور اسی.
نهاد رهبری
دولت
قوه مقننه
نهادهای عمومی

فرهنگی و هنری

آموزشی ،علمی و تربیتی

نظارتی و پشتیبانی

جمع

7
8
1
5

2
9
3
3

1
2
-----

10
19
4
8

(گدتل )1۳

م انگ
مدیریتی.

سنی مسائوالن (یر ماان ا یرش مسائول ی ما کور) ت طاول مار یتره

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

سن جوانترین

گرایش

سن پیرترین

گرایش

میانگین سنی

کمترین عمر
مدیریت

گرایش

دهه

بیشترین عمر
مدیریت

گرایش

دهه

میانگین دوره
مدیریتی

تعداد مدیران

وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی

491
رئیس سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی

34

اصولگرا

57

اصولگرا

 52سال و  8ماه

 17ماه

اصولگرا

54

اصالحطلب

 42سال و  9ماه

 11ماه

اصالحطلب

 2هشتاد
اصولگرا

شصت

 120ماه

اصولگرا

هفتاد و هشتاد

 49ماه و  7روز

 72ماه

اصالحطلب

شصت

 38ماه و  21روز

 10نفر

 4نفر

رئیس سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران

36

اصولگرا

45

اصولگرا

 41سال و  3ماه

شصت

 132ماه

رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی

39

اصولگرا

63

اصولگرا

 47سال و  4ماه

رئیس سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران

وزیر آموزش و پرورش

 39سال

اصولگرا

 54سال

وزیر علوم ،تحقیقات و
فنآوری

 30سال

کارگزاران-
اصالحطلب

 54سال

 48سال

 45سال و  2ماه

 11ماه

مکتبی

شصت

 72ماه

اصولگرا
کارگزاران

اصولگرا

 40 3ماه

 9ماه

لیبرال
مکتبی

شصت

 108 4ماه

کارگزاران-
اصالحطلب

اصالحطلب

هفتاد و هشتاد

مکتبی

 9ماه

لیبرال

اصولگرا

شصت

126

هشتاد

اصولگرا

شصت و هفتاد

هفتاد و هشتاد

 87ماه و  22روز

 92ماه و  7روز

 38ماه و هفت روز

 33ماه و  10روز

 4نفر

 3نفر

 8مدیر

10

12

 .1در زمان انتصاب.
 .2در زمان انتصاب.
 .3رئیس فعلی سازمان فرهنگ و ارتباطات.
 .4رئیس فعلی سازمان تبلیغات.
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دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی

 39سال

---

 46سال

اصولگرا

 45سال و  4ماه

 41ماه

اصولگرا

هفتاد

 109ماه

اصولگرا

هفتاد و هشتاد

 79ماه و  15روز

4

رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای
اسالمی

 48سال

اصالحطلب

 54سال

اصولگرا

 54سال و  4ماه

 48ماه

اصالحطلب

رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس
شورای اسالمی

 40سال

اصولگرا

 58سال

اصولگرا

 48سال و 10
ماه

 12ماه

هشتاد

 48ماه

اصالحطلب
اصولگرا

هفتاد و هشتاد

 37ماه و  17روز

اصولگرا

هفتاد و هشتاد

 92ماه

اصولگرا

هشتاد

 62ماه و  17روز

3
5

(گدتل )14
1

مطابق اطال ات ارائهغده یر ایا گادتل باا نایای باه تضاع ی  10ساال ماده
فرهنگی یر کشور میتوان گدتل یر را تحل ل کری:
110
جمعبندی

میانگین سن
جوانترین
 35سال

میانگین سن
پیرترین
 53سال و  10ماه

میانگین کمترین
عمر مدیریت
 22ماه

میانگین بیشترین
عمر مدیریت
 97ماه و  17روز

تعداد مدیران
 62مدیر

(گدتل )15

الته بر ای میتوان نمویاری ا م زان اهولوراپ اهالحطلبپ مکتبای ت یاا ل بارال
بوین مدیران فرهنگی مطابق گدتل یر ارائه یای:
ردیف
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی

سازمان صداوسیمای ج.ا.ا
سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران
وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم ،تحقیقات و
فنآوری

اصولگرا
4

اصالحطلب
5

مکتبی
---

لیبرال
1

کارگزاران
---

نامشخص
---

4

---

---

---

---

---

2
3

-----

-----

1
---

1
---

-----

6

1

---

---

---

---

4

3

1

1

1

---

2

6

3

---

1

---

 .1این کمیسیون و کمیسیون فرهنگی در بازه زمانی چهار مجلس اخیر مورد بررسی قرار گرفتهاند.

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگی
رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای
اسالمی
رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی

3

---

---

---

1

---

2

1

---

---

---

1

4

1

---

---

---

---

(گدتل )16

وضعیت سوابق مدیریتی ،تحصیلی و ...و نحوه انتخاب
یرباره تضع ی ساوابق مجمو اه مادیران فرهنگای کشاورپ ا آنجاا کاه اطال اات
یرجغده یر ای بخشپ کامالً یق ق نبویه ت بر اساس اسانای ارائهغادهپ واریآتری غاده
اسیپ نمیتوان با یقی یای ت ا تمای باالیی آنها را موری بررسی قرار یای .با ایا هماهپ
به نظر میرسد ا تگه ایجابیپ میتوان سوابق ماوری نظار را (باا فارض اینکاه مادیران
م کور تالش یاغتهاند تا خوی را متناسب با سمی موری نظر معرفی کنناد) ماوری اسانای
قرار یای .گدتل یر نشانیهنده اطال ات م کور یر م ان  62مدیر سا مانهای فرهنگای
بزرگ کشور اسی که یر طول  ۳۳سال و غته بر مسند امور حضور یاغتهاند:

ردیف

تعداد مدیر

سابقه پزشکی -مهندسی

سوابق مدیریتی
مرتبط

مدرک حوزوی یا
دانشگاهی

سوابق پژوهشی
یا نگارشی

8
79
4
3
5

10
12
4
3
4

8
12
4
3
5

انتخابی

(گدتل )17

8
4
2
3

10
4
4
3

6
3
2
3

----------------3
5

انتخابی -انتصابی

3
3
2
2
9
3
3
25

اطالعات

9
--------9
11
4
-----

انتصابی

 10نفر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 4نفر
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 4نفر
سازمان صداوسیمای ج.ا.ا
 3نفر
سازمان تبلیغات اسالمی
 8نفر
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 10نفر
وزارت آموزش و پرورش
 12نفر
وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
 4نفر
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی  3نفر
 5نفر
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
63

تجارب

نحوه انتخاب

1
3
4
3
8
-----------
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جمعبندی
 10سا مان فرهنگی بزرگ مرتر غده یر کشورپ باالغ بار  100مادیر االی ت ارغاد
یاغته ت یارند .ای حجم بااالی مادیریتیپ ن ا مناد بذرهو اری ا رتشهاای کارآماد ت
متناسب برای انتخاب مدیران فرهنگی اسی .یر تحق ق حاضر تالش غد تاا باه نحاوی
غایسته چشماندا ی ا نحوه حضور مدیران الی فرهنگی به یسی یایه غاوی .میتاوان
یر گمعبندی ای مجال به ارهای ا نکات گالب توگه اغاره کری:
 یر برخی ت ارتخانهها نظ ر لومپ تحق قات ت ف آتری معموالً گریاناات اهاالحطلببر سر کار بویهاند ت یر ت ارت فرهنگ ت ارغاای اساالمی تقریبااً هار یت گریاان اهالی باه
تساتی حضور یاغتهاند .راکندوی ای حاو ه نشاانگر ثقال ب شاتر گریاناات اهاولورا باه
نذایهای نظارتی ت اهالحطلب ت کاروزاران به حو ه فرهنگی ت آمو غی اسی.
 م انگ112

مر مدیریی یر کشور چ زی با ش ا  4ساال را نشاان مییهاد ت ایا

یافتهای مذم ت غ رمترقبه اسی؛ چه اینکه مرتباً یر حو ه فرهنگ یرخواسی میغوی کاه
مدیرییها کمتر ت ر کنند ت به نظر میرسد حداقل  4سال که مواری افزتن بار یت یهاه
هم یر م ان آن تگوی یاری میتواند نشانهای یال بر ایداری مدیریی فرهنگی یر کشاور
باغد؛ ت به ناوزیر بر طبق ای یافته میتوان ای ا کری کاه ضاعف یر مادیریی فرهنگای
هرفاً متکی بر تزلزل مدیران ن سی.
 به طر گالب توگذیپ م ان سوابق مرتبط مادیران ت حاو ه مسئول تشاان رابطاه تقرابی تگوی یاری .یر برخی مواری ای نزییکی تا سرحد انطباق کامل ن ز میرسدپ تلای
یر ب شتر مواری به تیژه ا ن مه یهه غصی به بعدپ مدیران مدتاً با سوابق مرتبط بر سر
حو ه مسئول ی خوی نشستهاند .ای مسئله ن ز یکای ییگار ا باترهاای غلاط مبنای بار
بیارتباطی سابقه کار مدیران با حاو ه مسائول ی را ری میکناد .البتاه یر ماوری مادارک
مرتبط با گدیی نمیتوان ایا ساخ را بار باان آتری ت یر کمتار ا ن مای ا ماواریپ
مدارک تحص لی مرتبط با حو ه مسئول ی غده اسی.
 -کمتر ا  15یرهد مدیران به غ وه انتخابی بروزیده غدهاند ت یر اکثر مواری غا وه

درآمدی بر تبارشناسی مدیران فرهنگی جمهوری اسالمی

ترک بی موری توگه بویه اسی .ا ای رت میتوان ای
یکی ا

رسش را مطارح کاری کاه غااید

لل ناکارآمدی مدیریی فرهنگی یر کشورپ تک ه بر غا وههای ترک بای انتخااب

مدیران اسی.
 یک تصور رایج یر کشور ارگح ی یاغت مدیران رغاتههای غ ار لاوم انساانیبرای مدیریی یر ای حو هاند .یافتههای ای تحق ق نشان مییهد که کمتر ا  40یرهد
مدیران احصاغدهپ یارای تحص التی یر رغتههای مذندسی یا زغکی بویهاند ت ماثالً یر
موری ت ارت لوم که ای م زان یارای باالتری یرهد ( 75یرهد) بویهپ نمیتاوان ایا
را املی برای ناکارآمدی مدیریی فرهنگی تلقی کری.
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