فبلنا م ا ءیءاق سیاسی اینا یللی
اا شگاه آزاا اسم ی ها د شترضا
شیاره تم-ز سیاا / 0931ص 090 - 093

ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی در راستای توسعه فرهنگی-سیاسی

علی رشیدپور - 1سعید آقاسی

2

چکیده
ظرفیت سازی فرهنگی فراینددی اامیدی ادرای ید

ادم دراما سداز اا هدا ه ا فیدن هدای فرهنگدی ه

سیاسددی اددرای اراءددات ه ا بیددغ اددا افییددراق لیددد ه ءاالددم ارآ ددد اددا افییددراق یددر سددوا ند
فرهنگی-سیاسی اسدت دم یدای ه اراءدات ایدن فرایندد از أریدغ

ددی

وریدتا اهددا ،انیبا دیا نداا

ه پایداری فراهم ی آید.
ایددن ءا ددم اددم اررسددی لتددوم ظرفیددت سددازی فرهنگددی ه ءددگ آا ار اوسددعم فرهنگددی-سیاسددی اددم
رهش ا لیلی – او یلی ی پراازا .ءدگ ایدن لتدوم ار رتدار نبدم تدم اوسدعم فرهنگدی-سیاسدی
اررسی ی گراا دم عباراندد از ا د ) اوسدعم بدا ی اعیءداای – ایندی

) اوسدعم سدر ایم فرهنگدی-

سیاسی ج) اوسعم الکر فرهنگی-سیاسی ا) اوسعم تاای فرهنگی-سیاسی

 1اسیاا یار ه عضو هی ق علیی گرهه دیریت ه ار ا م ریزی فرهنگی اا شگاه آزاا اسدم ی ها دد علدوم ه ا ءیءداق ا دلتاا
rashidpoorali@yahoo.com

 2عضو هی ق علیی اا شگاه آزاا اسم ی ها د اهاقاا ه اا شفوی ا یری دیریت ه ار ا م ریزی فرهنگی اا شگاه آزاا اسم ی
ها د علوم ه ا ءیءاق اتراا

sae_Aghasi@yahoo.com
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مقدمه
ادها ش

هیم کااب اشری ه ظدام هدای سیاسدیا ا دیشدم اوسدعم را ادم عندواا ادمش ادرای اعدا ی
ا عدم ه ظدا ی یسدت دم ا واهدد ه یدا ایوا دد از سد ث عدین ه داایی از

ا عم پذیرفیم ا د ه هدی

فرهنگ اای ه یر اای یوق
وا

شوا(گرا پایما.)93 :0931

ه ساز اا هاا ار ال افرادم افییدراق شددید سیاسدی ه فرهنگدی

دی ندوا ادواه ه ایدن ا در

دیراا فرهنگی ه سیاسی شدور را ار عدرخ ن دراق یدر نیظدره ای قدرار دی اهدد .ادم ظدر دی
رسد ار تاا پیچیده ه پر امأدم ه ار وا تدم ادا اتدا م فرهنگدیا اددها ااشدین اازارهدای ددیریت
راهبرای یدی اءدات ه اهام فرهندگ ه دوا داشدیم ااشدد .دذا ظرفیدت سدازی ادم عندواا یکدی از تدم
اریناازارهای رهیارهیی اا ا راا ها ه اتدیداق فرهنگ وا
یتوری اسم ی ایراا ادم هید ه اعدد از ا ءدم

رح ی شوا.

اسدم یا هیدواره ادا ا دراا هدای فرهنگدی ه سیاسدی

رهاره اواه م ی اواا علدت عیدده آا را اشدی از هرها اتدا م آ یدز فرهندگ ایگا دم ه عددم ا سدفام
ار ار ا دم ریددزی ددا

ه هدفینددد راهبددرای 1ار سدداز اا هددای فرهنگددی ه سیاسددی اا سددت هارایدددی

یسددت ددم اتددره گیددری د یث از اا ددگ ه هنددر ظرفیددت سددازی ددی اوا ددد عددمهه اددر ایفدداا ا کدداا
بددو یت ه پیشددگیریا وقعیددت ددا را ار قبددال اتدیددداق اددا ءوه ه اا لعددن ه رددا گ هددای فرهنگددی ه
سیاسی

ر

اراءا ا شد.

مفهوم ظرفیت سازی
اراداره اینکدم ظرفیددت سدازی اقیءددا ادم رددم عناسدتا اندیم ،ظرهددای یعددای ه ددوا اارا ادا ایددن
ددال ار ا ددر اعدداری
 .)25ار یکددی از اعدداری

و ددواا ایددن هااه اددا هااگدداا ااایدداق اوسددعم عنددا ددی شددوا (ای دداریا:0933
و ددواا ظرفیددت سددازی اددم عنددای اوسددعم تددارق هدداا قاالیددت ه اوا ددایی

های ا لی ه اساسدی سداز اا ا ندد رهبدریا ددیریتا اد ین نداا

دا یا ار ا دم ریدزی ه ارزشدیاایا

ددیریت ندداا ا سددا ی ه  ...ادم نظددور افددزایگ اد یر گددذاری ه پایددداری ید

سدداز اا اسددت (هیدداا:

.)29

1. Strategic

ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی233 / ...
مفهوم ظرفیت سازی فرهنگی
ظرفیددت سددازی فرهنگددی اددم عنددای اددم ددار گیددری فراینددد ظرفیددت سددازی اددرای ا ددگ فرهنددگ ه
فیوعدم سدداز اا هدای فرهنگددی شدور اسددت .ادا ه ددوا افییدراق شددیاااا فرهندگ
های ایرهز ار ااا ی ره د ه ادا پیددایگ ید

اگرگدو ی پدیگ ایندی شدده هیدم ریدز ادا شدیا

ددی گددراا .گددره1اینگو ددم ظددم هددا را ء ددم رددرنگ اسددیراا ی
ه

ی ددیا پیددرهزی

رنین رنداای ار اسدت ددیراا فرهنگدی هوشدیارا ید

دااوا

2

( )S.R.Pا یددده اسددت .اددا ایددن

فر دت أمیدی ار راسدیای اوسدعم ه

اشاعم فرهنگی است م اا اکارگیری ارسدت ایدن فر دت ادم عندواا یرهیدی بدت دی اوا دد ددیراا
را ار ز ددره ار دددگاا ه یره ندددار از پددیگ ارآهراه انتددا دددیراا سددیعد ه نددمه ه یددا اددم عبددارای
اار دددگاا ایددنگ اسددیراا ی

از ا کدداا اتددره گیددری از آا ارنددوراار گرایددده ه از آ دداا اددم « دددیراا

فرهنگی ظرفیت ساز» 3اعبیر ی شوا.
تعریف ظرفیت سازی و ظرفیت سازی فرهنگی
ار گددزارش نلددرا س اوسددعم

ی ددی لددن ی ددد ( 4)UNCEDظرفیددت سددازی اددم عنددای اراءددا ه

اوسعم اوا دایی هدا ار راسدیای سدنفگ ه ارزشدیاای ه هیچندین پاسدا ادم یازهدای بدیم ادم شدور از
أریددغ ارص دد یث سیاسددت هددا ه ا گوهددای اتینددم اوسددعم اعریدد

شددده اسددت ( Capacity

.)Building Agenda, 1992 ,89
هیلیا سدددوا ه هیکدددارا گا ظرفیدددت سدددازی فرهنگدددی را اوسدددعم اا دددگا تدددارق هدددا ه
اسددیعدااهای فددرای ه گرههددی ددی اا ددد ددم نفددر اددم اوسددعم ه اراءددات دددیریت فرهنددگ ه ل د
یا ت فرهندگ شدور دی گدراا .ایدن فرایندد فراادر از آ دوزش آ اا ید ا رفدم ای ه نداا ا سدا ی
اواه ه ام زیرسانت های فرهنگی ی پراازا ).(Williamson, 2003
ظرفیدت سددازی فرهنگددیا أید

هسددیعی از یایددت هدا ه فنددوا اسددت دم هددد ،آا اوا ینددد

سازی افدراا ه سداز اا هدای فرهنگدی ادرای شدار ت فعدال ه اتدره هری اتیندم ار ا دم هدای فرهنگدی
ی ااشد (.)www.Pendle.gov

1. Gerow
2. Strategic Rotation Point
3. Capacity Builder cultural managers
4. United Nations Conference on Environment Development
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هدف ظرفیت سازی فرهنگی
هد ،از ظرفیت سازی فرهنگی را ی اواا ار رند وضوع نم م را:
اایدا پاسا گدویی ادم ضدع
آ تدداا اهم ی د

هدای اره دی سداز اا هدای فرهنگدی ه اءویدت پیا سدین و دوا

اددم سدداز اا هددای فرهنگددی ه سیاسددی اددم نظددوراین ددم اددم افییددراق سددری

ددی

فرهنگی ه سیاسی م ا دواج آا از أدر  ،سدایر فرهندگ هدا ایفداا شدده ها دنگ ناسدب شداا اهنددا
سدوم ا ددرای اتیدر ار ا ددم هددای فرهنگدی ه سیاسددی ار سد وح نددرا ه ددماا رتدارم اوا ینددد سددازی
افراا ه لیم ساز اا هدای اه یدی ه یدر اه یدی ادرای شدار ت فعدال ار ا درای ار ا دم هدای فرهنگدی
ه سیاسی ه تاییدا آ دااه سدازی افدراا ادرای ا فدام افییدراق ار تدت اراءدات داای ه عندوی آ داا ه
اسییاای ام یای

لیوس دها ه ن بغ اا ار ا م ز اا اندی عین ی ااشد ( یازیا. )0930

سطوح ظرفیت سازی فرهنگی
از وضددوعاق تددم ار ب ددت ظرفیددت سددازیا

اأبدداا آا اسددت یعنددی اسددیم اددم ددوع

اأددبا

هی گی های ظرفیدت سدازی یدز یلداهق اسدت .ادم دورق عیدده ظرفیدت سدازی فرهنگدی ار شدگ
س ث ی اوا د ورق گیرا ( وسوی و دیا.)53 :0932
 -0افددراا  -5گددرهه هددای سیاسددی  -9وا دد

لددی  -3سدداز اا هددا  -2امددیم ،هددا ه

اا اایم ها  -6ن ا عم
ظرفیددت سددازاا اایددد ایوا نددد ار ایددن س د وح فعا یددت یاینددد .ار ددورا هددر ی د

از س د وحا

هد ،ه رهش ظرفیت سازی یلداهق نواهدد ادوا .ادم عندواا دال هقیدی ظرفیدت سدازی فرهنگدی ار
س ث فرای استا فر ا ااید ایوا دد تدارق هدای ندوا را ار ا فدام ارهدای

دول شدده افدزایگ اهدد

ه هیددراه اددا افییددراق اددم ه ددوا آ ددده ایوا ددد تددارق هددای دیدددی سددب ددراه ه ددار نددوا را اددم
ددورق نددمه اددم پددیگ ابددرا .ایددن وضددوع ز ددا ی ددم دددیر ید

سدداز اا فرهنگددی-سیاسددی اددرای

ظرفیت سازی اقدام ی ند یلاهق است زیدرا ار ایدن سد ثا ددیر فدرا دی گیدرا دم رگو دم ایوا دد
ذا ره ند ه ابیییاق ساز ا ی نوا را ام افراا ایگر ار نارج از فیوعم اءبوال د.

ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی231 / ...
انواع ظرفیت های فرهنگی
هیم فرهنگ ها ه اه ت هدا أا دب سدتم ایشدیری از فر دت هدای و دوا ه آیندده هسدیند ه دی ردرا
ارنددی وفءنددد ه ارنددی ددا وفغا پاسددا را اایددد ار قاالیددت هددایی اا سددت ددم آ تددا را «ظرفیددت هددای
یاای فرهنگ» 1ی ا ند ( یا یا.)029 :0936
قددوق ه ضددع

ایددن ظرفیددت هدداا اوا یندددی فرهنددگ ه اه ددت را ار ارنددورا اددا

ددی ه

ا کاا اتره ندی از فر ت ها ش ص ی سازا .این ظرفیت ها عباراند از:
 -0ظرفیت الکدر اسدیراا ی

یدا ادواا اشد یص وضدوعاق اساسدی فرهندگ از یدر اساسدی

ه ارص ام هنگام فر ت ها ه نلغ راهکارهای اسیلااه از این فر ت های سیاسی.
 -5ظرفیددت افییددر یددا اددواا ا ددرای افییددراق ددورا ظددر ار فرهنددگ ار ز دداا ناسددب ه اددا
یلیت قاان قبول.
 -9ظرفیدت عیلیدداای یددا اددواا ا فدام فعا یددت هددا ه عیلیدداق داری سدداز اا هددای فرهنگددی-
سیاسی.
مراحل ظرفیت سازی در حوزه فرهنگ
فرایند ظرفیت سازی فرهنگی یاز ند أی را ن زیر است:
 -2اعتقاد به ایجاد تحول و نوآوری
اددا ز ددا ی ددم ار سددیاا دددیریت ی د

سدداز اا فرهنگددی ه یددا سیاسددی أددرز الکددر نددمه ه ددوآهر

ظتور کند ه دیراا ارشدا ساز اا را یاز ند ید
ه ددوا

ا دول بیننددا ا یدد ادم اتبدوا شدرای ه ایفداا افییدر

واهددد ااشددت .از آا ددا ددم هددم ا نددوا ا ددگ هددای سر وشددت سددازی از ا ددور فرهنگددی ه

سیاسی شور ار انییار سداز اا هدای اه یدی یدا هااسدیم ادم اوا دم عیدو ی شدور اسدتا اایدد ایفداا
ا گیزه ه اعیءاا ار دیراا دافوه تدت ایفداا ا دول ه دوآهری ادم عندواا

سدیین گدام ار عیلیداق

ظرفیت سازی و وا ورا او م قرار گیرا.

1. Cultural Necessary Capacities
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 -1بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی)
) اررسی

ا

دی اانلدی :ار عیلیداق ظرفیدت سدازیا شدنانت اقیدغ هضد فعلدی سداز ااا ءدگ
ا عدم ه آگداهی از سیاسدت هداا رسدا تا اهددا،ا هظدای ا سدانیارا

اعیین ننده ای نواهدد ااشدت.

ندداا ا سددا ی ه ددا یا ا کا دداقا ظرفیددت ه پیا سددین اددا ءوه ه اا لعددن ه ار فیددوع شددنانت ءددا
ضع

ه قوق ید

سداز اا فرهنگدی ه سیاسدی ار ایدن اررسدی دامز اهییدت فدراهاا اسدت .ار ید

ساز اا فرهنگی  -سیاسی عدمهه ادر ددیرااا فیوعدم پرسدنن یدز اایدد از راابدی از شدنانت
اانلی ارنوراار گرا د .این اأمعاق آا ها را ار ا فام هظای
) اررسددی

ددی نددار ی :ا ددوال اعریدد

فرهنگدی-سیاسدی ادم اهددا ،ه هظدای
سیاسددی شددنانت اددم رهز ه عییددغ

دی

و م یاری نواهد رسا د.
سدداز اا

ه ارسددیم قلیددره نددار ی یدد

آا سداز اا هااسدیم اسدت .ادرای ا لدب سسسداق فرهنگدی ه
اأددب شناسددی ددم اراراار ددده ارص

اأبدداا ه اددم عبددارای

یبدداق ه یازهددا ه ا یظدداراق آا هددا اسددتا ددامز اه ویددت اسددت .بایددد فرا ددوش ددرا ددم ار ی د
عیلیدداق ظرفیددت سددازی تددت اهددی اددم یازهددای

اأبدداا یددز نددو اددم شددنانت اقیددغ

اأددب

نواهد اوا (ای اریا.)23 :0933
شنانت رقبدا پدس از
عنای بت ادم عندواا ید

اأدب شناسدی از اه ویدت ارندوراار اسدت .رقیدب دی اوا دد هدم ادم
دور رقداایی سدا م ه هدم ادم عندای نلدی ادم عندواا ید

اتدیدد ه ادم

ورق اتا م فرهنگی ورا او م سسساق فرهنگی ااشد.
اررسی

ی ندار ی ید

سداز اا فرهنگدی ا بدو

دی سیاسدی ادم اناسدب هظدای

آا گسیرش ی یاادد .عدمهه ادر آا ردم در شددها شدنانت ءدرراق ه ضدواا

وضدوعم ار سداز اا

های فرهنگیا ا یر این ءرراق ادر فعا یدت هدای سداز ا ا ه یدز دوااا ا ییدا ی ار ااندن ه ندارج
شور اعدم از سیاسدیا اقیبداای ه  ...دزت اررسدی هدای

دی ندار ی ید

سداز اا قدرار نواهدد

گرفت.
 -3تعیین چشم انداز کارآمد یا نقاط مطلوب
ه وا رشم ا ددازیا ءدا
اددرای ی د

لدو ا ادم دورق ءیءدی ه دم اشدریلاایا گدام اعددی ار ایفداا ز یندم

عیلیدداق ظرفیددت سددازی اددم شددیار ددی رها .الز ددم ارسددیم رشددم ا دددازا شددلا ،سددازی

وریت ا لیا رسا ت اهدا ،ه هظای

است (اا بااا .)0935

ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی231 / ...
 -1توانمندسازی سازمان
اوا یندسازی ساز اا ااید ار اه ر لم ز ا ی ورا عنایت قرار گیرا.
یکی ار ر لم پدیگ از اددهین ار ا دم ظرفیدت سدازی ادم دورق عیدو ی ه ایگدری پدس از اددهین
ار ا م ه اعیین اا یی

ام دورق ا ببدی .پدس از رهشدن شددا رسدا تا اهددا،ا هظدای

ه رشدم

ا ددازا اایدد اسدی اعت ه ظرفیددت اا لعدن ه ادا ءوه دورا ارزیدداای ه سدنفگ قرارگیدرا .ار دال اضددر
ندداا ا سددا ی اسددیاری از سسسدداق فرهنگددی ه سیاسددی از تددت ار یددب ه یلیددت ه یددز ریددنگ ه
وه اتره ارااریا اسازگار اا
ا وال ا کاا ا رای ی

وریت هدای

و دم اسدت ه یدا سدانیار سداز ا ی یدر علیدی آا هدا

عیلیاق ظرفیت سازی را از آا ها سلب راه است.

 -1راهبردسازی
اعیدین راهبدرا ادم عندای اعیدین راه اسدییاای ادم اهددا ،دما ه عیلیداای سداز اا اسدت .اگدر ایددا ی
را دن پدیگ گلیدم ادم اقدت ه ادم دورق علیدی پدیگ رفیدم ااشدد هدم ا ندوا ید

ددیر سددیعد ه

نددمها قدددرق راهبددرا سددازی را نواهددد ااشددت .راهبراهددای ادددافعیا اتددا ییا اازاار دددها وضددوع
ورا س م

دورا اعیدین راهبدرا وقعیدت اضد راری ه اهراا سدیا اعیدین راهبدرا ار وقعیدت بداق

ه أبیعی ه یره( م یا.) 0939
 -1تدوین برنامه راهبردی
ار ا م ریزی راهبرای را ی اواا امشدی دنظما ز داا انددی شدده ه سداز اا یافیدم تدت بداارق ادم
ا ددرای عیلیدداق اسددیراا ی
اعری

را(.هیاا) ار هاق ید

نسفم ه ا

ددم ار اراار ددده

ددوه ا ءددغ راهبراهددای فرهنگددی ه سیاسددی اسددت

ار ا دم ریدزی د یث ادم ددیراا ا کداا دی اهدد ادا ید

گدر سدبت ادم ایدا ی ا کا داق داای ه عندوی ید

م ظدم

سداز اا ه اسدی آا هدا تدت

پیشبرا راهبراهایی م آ اا را ام اسییاای ام اهدا ،رهنیوا نواهد سانتا ااشیم ااشند.
 -1تعیین تاکتیک
عمهه ار ار ا ما ار ید
اا یی

عیداا ار ا

ار ا م قلیداا ی شوا.

عیلیداق ظرفیدت سدازی اا یید

هدای رهزآ دد یدز دورا یداز اسدت .گرردم

م اق ظدا ی ادم دار رفیدم ه دی ار هاقد ایدن دوع عیلیداقا کیدن ضدرهری
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اا یی

را ااید ا یاال ادم شدگراها ه رهش هدای ندا

اددا ءیضددیاق ز دداا ه

ددی اعریدد

گرفدت(.هیداا) ا ندد اا یید

ادرای پیشدبرا ار ا دم ظرفیدت سدازی یناسدب

ددرا ددم عیددداا پددس از ادددهین اسددیراا ی هددا قددرار نواهددد

هدایی دم ایوا ددد ار ار ا دم دا

ه اسدیراا ی

او یدد علیدی ه ظریددم

پراازی ورا او م قرار گیرا.
 -1اجرای برنامه آغاز عملیات:
ا رای

یث ار ا م ام عوا ن یعددای هااسدیم اسدت دم اایدد دد ظدر فریداا قدرار گیدرا .ییدرین

للت از هدر ید

از عوا دن زادور دی اوا دد ا درای ار ا دم را ادا اندیمل وا دم یایدد .ار سداز اا

های فرهنگی ه سیاسدی شدور داا عیلیداق ظرفیدت سدازی اسدیراا ی
ار پیگ ره اارا ایشیر شبیم ی

ا ءم

ادم تدت وا د اسدیاری دم

است م عزم ه ارااه راسا سووالا ه رام را ی ألبد.

نتیجه گیری
ا عم ای دی اوا دد ادم اوسدعم سیاسدی ارسدد دم شدانص هدای فرهنگدی ندا

ندویگ را تدت

ین ام اوسعم سیاسی ابیین ه اعیدین ندد .تییدرین شدانص فرهنگدی اوسدعم سیاسدیا ایفداا ظرفیدت
های الزم است م ار آا لتوم اراءای فرهنگدی نسدفم تلیدم اسدت .لتدو ی دم ء دم ءاادن الکدر
افراأددی ار ز ینددم هویددت فرهنگددیا سیاسددی ددراا فرهنددگا اعیءدداا اددم اگیدداایزم ه ریاضددت فرهنگددی
است.
سدداز اا هددا ه شددورهای ظرفیددت سددازی شددده فرهنگددیا اارای راا ددم قددوی یدداا ار ا ددم ه
عیددن ار ا ددگ فرهنددگ ه سیاسددت اددواه ه الکددر راهبددرای ار ایددام س د وح آا رننددم ددراه اسددتا
لو ی م تاییا اوسعم سیاسی -فرهنگی شور را ام هیراه ااشیم است.
منابع
ای دداریا سددین)4831( .ا « ظرفیددت سددازی ه ا عددم ددد ی فرایندددی فرااددر از رزهددای آ ددوزش»ا
شریم یاق و اقیباایا شیاره 75ا تر .4831
اا بااا علیا «اوسعم ظرفیت ساز ا ی»ا سایت یا ین.
م یا رضا)4838( .ا «اسیراا ی فرهنگی»ا هیشتری.
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)ا «ااعاا فرهنگی اوسعم»ا شریم ا م فرهنگا سال اهما شیاره ی4851( .گرا پایما اترهز

ددد ی اددرای شددنانت وقعیددت

)ا « ار سددت ه ددوی آشددیا م عءددا4831( .یددا یا م رضددا
.15 ساز اا»ا شریم گزیدها دیریتا شیاره

)ا «ظرفیددت سددازی4837( .وسددوی و دددیا علددی ا بددر ه ااوا لضددن یددا ی ه عبدا یفیددد اسددکندری
.51 لی»ا شریم پیو دا شیاره
.یازیا ااقرا «ااال اواا ارایی ساز اا های یر اه یی»ا سایت یا ین
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