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 شگفتاریپ

است  نیا زیها ن ترین تفاوت دارد، از مهم یادیز اریهای بس در جامعه امروز با گذشته تفاوت تیریمد

باور  نیبه ا زیامروز ن جامعه. باشد می یاز نظر تخصص یانواع متعدد یدر عصر حاضر دارا تیریکه مد

با تجارب مرتبط با آن سازمان، مرکز،  یتخصص ریمد کی ازمندین تیریاست که هر حوزه مد دهیرس

به  دنیبه رس یای مرتبط که بتواند برا با دانش، تخصص و تجربه حرفه یریمد. ... استایمجموعه 

که  میریرا بپذ تیواقع نیا دیباببرد.  شیثمربخش پ یمجموعه، امور را منسجم و با نگاه هدف

در  اریبس یتوانند اثرگذار شوند می تیریمد یمتفاوت در جامعه هستند که اگر اصول یهنرمندان، گروه

 ابعاد مختلف داشته باشند. 

هستند که از سه  یرانیمد ازمندی، نمقاصد و مسائل مرتبط به امور خود شبردیپ یهنرمندان برا جامعه

با دانش روز و تعامل  یرانیمد. مند شوند خورده، متخصص مجرب و متعهد بهره وندیپ به هم دواژهیکل

فرهنگ و هنر  یداشته باشند تا اهال یو هنر ینسبت به علوم فرهنگ یای و تخصص باال که اشراف حرفه

بشود رشد و  نکهیا یفرهنگ و هنر، برا یای اهال حرفه یایدن در. قلم بزنند ایباانگیزه باال قدم برداشته 

با دانش مرتبط با امور  یرانیخود را در حضور مد ازیتوسعه در ابعاد مختلف جامعه رقم بخورد، ن

 .نندیب یم یو هنر یفرهنگ

 ادیز اریبس یو هنر یهای فرهنگ در حوزه فعالیت تیکه حساس میریرا هم بپذ تیواقع نیا دیبا البته

 نیا. است قینگاه دق ازمندیوجود دارد که ن یحوزه، مسائل نیفراوان ا یها تیاست و در کنار جذاب

در  ،عرصه مؤثری نیبود که قطعاً چن میهوشمند، آگاه و فه ،یغن یانسان یروین یعرصه همواره دارا

و سبک  یمند فهیدر شکل، وظ تنوع. خواهد فرد می های منحصربه خاص با ویژگی یریرأس خود مد

متد، مدل، روش  وه،یمراکز با نگاه، ش نیاست، هرکدام از ا ادیز یو هنر یمراکز فرهنگ یو کار ییاجرا

 .پردازند و نگرش خاص خودشان به اقدامات و اتفاقات مرتبط می

صحبت از  یاست، پس وقت یفراوان و متعدد فیتعار یدارا تیریمد ،دانیم که می طور همان

 . گیرد به خود می یتر متفاوت یو کاربرد یشکل مفهوم فیتعر نیا م،یکن یم یدر مراکز هنر تیریمد

در مورد  ست،ین یمقطع ای یوکار معمول کسب کیپرداختن به  ،یمراکز هنر تیریاز مد صحبت

و...  یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یدر ابعاد مختلف فرهنگ تواند یکه م میزن یحرف م یتیمقوله بااهم

های متعدد  شاخه جادیو ا یتیریمد یها شدن رشته یبه تخصص توجه. ت داشته باشندبلندمد یحت یاثرات

 یبه دست افراد زین یدر مراکز هنر تیریکرد که مد می جادیضرورت را ا نیحوزه از علوم، ا نیدر ا

 .را داشته باشند تیرینوع از مد نیا یو توانمند ییسپرده شود که توانا



 

را داشته باشند که بتوانند  یتعامل هیروح نیا یتیریار مسائل بااهمیت مدبتوانند در کن نکهیا ییتوانا 

هنر و در کل  نکه،یرا در نظر گرفت ا تیواقع کی دیبا. همگام و همراه با جامعه هنرمندان قدم بردارند

 یهنر یو رخدادها دادهایها، رو فعالیت یریکث تیموردپسند آحاد جامعه است و جمع یهای هنر مقوله

 . کنند بال میرا دن

 ازمندیهستند، ن یو مخاطبان فراوان یاقبال عموم یدارا نکهیواسطه ا به یو هنر یفرهنگ های رشته

 ازمندیهر جامعه ن یاست که رشد و بالندگ نیا هیقض تیواقع .متفاوت و اثربخش دارد تیریمد ینوع

 یلیتواند مرهم خ شد میکه اگر مستحکم با ییآن است، بسترها یو هنر یهای فرهنگ زیرساخت تیتقو

 .از دردها و آالم جامعه باشد

و هنرمندان رقم بخورد  رانیمد یو هم قلم یقدم هم ،یاقدامات اثربخش مراکز هنر ریدر مس اگر 

و مجهز  تیریبه علوم مد ییدر کنار آشنا یمراکز هنر رانیمد. میرا شاهد باش یتوانیم اتفاقات بزرگ می

 هیرا به اهداف عال یکه مراکز هنر یهای ای باشند، مهارت های حرفه هارتم یدارا دیبا تیریبه هنر مد

 . رسانند یمدنظر م

خود  یتیریو بهره از دانش مد تیریموقع هنر مد کارگیری درست و به با به دیمراکز با نیدر ا رانیمد

هنر  انیمتول جامعه هنرمندان، کاهش دغدغه تیکه موجب رضا یاقداماترا رقم بزنند.  یاقدامات اثربخش

از حقوق جامعه هنرمندان گذر کرد،  یسادگ شود به نمی گرید. هنردوستان شود یازهاین کننده نیو تأم

 یتیریموضوع را داشته باشد که سکان مد نیا رشیفرهنگ و هنر است که پذ یاز اهال یکمتر فرد

مراکز  تیریاست که مد نیهم ا ستهیشا. افتدیب یرتخصصیغ رانیمرتبط با آنها را به دست مد ینهادها

جامعه هنرمندان  اتیاز روح یکه شناخت کاف یبه دستان افراد متخصص سپرده شود، افراد دیبا یهنر

 .داشته باشند

متعهد، متخصص و مجرب استفاده  یهای انسان ها، از ظرفیت مراکز، مؤسسات و مجموعه نیدر ا اگر

داشت که  میرا خواه یبهتر یشود گفت خروج می یزمان. دیخواهند رس یتر مطلوب یشود، به خروج

کتاب  در. دیایبه ارمغان ب یو هنر یبا امور فرهنگ ریجامعه درگ ژهیو همه جامعه به یبرا یشتریثمرات ب

 یبرا. میحوزه بپرداز نیدر ا یتیریهای مهم مد تر به مقوله تالش شد تا متفاوت یمراکز هنر تیریمد

مختلف به مباحث بود که قطعاً  یایاز زوا یبه نگاه ازیدر کتاب، ن ازیموردن یپرداخت متفاوت به محتوا

 .کرد می دایبا بهره از منابع مختلف تحقق پ

بود، به جهت  ییها تیمحدود یدارا زین یدرس تخصص نیا به منابع مرتبط با یابیدست که ازآنجایی

گیری  های مرتبط بهره های مناسب و پژوهش شد از همه ظرفیت یکتاب سع ییشدن بار محتوا تر یقو



 

  نیا ها پرداخته و در و مباحث مرتبط با سازمان تیریخصوص مدبود، مفصل در نیاقدام ا نیبهتر .شود

و متنوع مربوط به هنر  یتخصص یمحتوا به. تأکید شود تیریبه مد یو اصول ی، به نگاه علمخصوص

های متعدد  با تحلیل یمراکز هنر تیریاشاره شد و تالش آن بود که مد شتریب یهنر تیریو مد تیریمد

 .بحث شود

از آن  دیبا یمراکز هنر رانیخصوص آنچه مدمناسب در یمحتوا دیو تول یشد با گردآور تالش

بخش  امروزه. مینیبب تر یو مفهوم تر قیعم یمورد انتظار جامعه هنرمندان است با نگاه ایبهره ببرند و 

 یوکارها از جامعه را هنرمندان، مشاغل و کسب یادیز تیاز جامعه، مخاطب هنر هستند و جمع یاعظم

 ،ییایپو ساز نهیتواند زم بحث هنر می قطعاً. است تیحائز اهم یدهند که موضوع می لیتشک یهنر

کارگیری  به. گذارد جای می و مؤثری که به یا شهیر راتیشود و تأث یتحرک و موجب نشاط اجتماع

ای  سازی حرفه را به وجود آورد که با نگاه به فرهنگ دیبارقه ام نیتواند ا می یبجا در مراکز هنر رانیمد

 .ماندگار رقم زد یشود اقدامات می یو اصول

سازمان،  ت،یریخصوص مددر تیبه موضوعات مهم و بااهم یمراکز هنر تیریکتاب مد در

ارد مشابه شکل متفاوت با مو یمرتبط پرداخته شد و قطعاً تالش شد تا اثر یکل میو مفاه یهنر تیریمد

 یو پژوهش یهنر ،یجامعه علم دگاهیاز د ستهیشا یبتواند کار یمحصول فرهنگ نیا میدواریام. ردیگ

روز، آثار  اثر استفاده از منابع به نیا دیدر تول یجد دغدغه. کنندگان را برآورده کند مطالعه یازهایباشد و ن

 میمفاه یاثربخش و گردآور یمحتوا دیتول به توانست یموضوع م نیهای متنوع بود، ا متعدد و پژوهش

 .کمک کند که استفاده شد ازیموردن

رسالت  کیرا  نیشود و ا یدار امانت تیبود که رعا نیکتاب، ا نیتالش در همه مراحل تدو تمام 

باشد که موردپسند و عالقه  یاثر یهای هنر مراکز و سازمان تیریکتاب مد میدواریام. میدانست یم فهیوظ

 .پسند همه مخاطبان آگاه باشد کلطبع مش
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 مقدمه 

 

 من نام مقدسش را برم یهمواره م                                            کتای ینام خدا یآغاز هر کالم

 

 رانیگ میبه تصم زایکه ن تیبااهم یا است، عرصه ییدانش و توانا ،ییهنر، عرصه خرد و داناوفرهنگ

 .متخصص و مجرب دارد یسازانمیو تصم

 یاثربخش نیمؤثر باشند و ا یا احوال هر جامعه و  بر اوضاع توانند یفرهنگ، هنر و رسانه م یاهال

 .منسجم و همراه در رأس سازمان باشد تیریمد کیکه  ردیگ یصورت م یزمان

بزرگ را به  تیمسئول نیا دیبا ،یهنر یها مراکز و سازمان تیریمد گاهیجا یشک، جهت ارتقا یب

 .اخالق سپرده شود تیدوست و معتقد به رعا انسان ده،ید هوشمند، توانا، باتجربه، آموزش رانیمد

به  لیموجبات ن میتوان یم ،یسطوح سازمان هیدر کل ینیو مناسب گز یساالر ستهینظام شا تیتقو با

 .میفراهم آور یو هنر یفرهنگ یها زمانها را در سا و رسالت ها تیاهداف و انجام مأمور

از  یکی، لذا باشد یشاخه فرهنگ و هنر م یکاربرد یعلم یحاضر از منابع دروس دانشگاه کتاب

 .باشد یها از نگاه بنده م کتاب نیپرکاربردتر

 سیتدر یبرا یمنبع مناسب تواند یمهارت مشترک که م تیاز دروس بااهم یکیمتعلق به  یکتاب

 .پژوهشگران موضوعات مرتبط باشد یمند و بهره انیدانشجو لیو تحص دیاسات

مراکز و  تیریدرس مد یمباحث مرتبط با سرفصل اصل یکتاب به خاطر گنجاندن تمام نیمولف از

مورد  نیکه در ا یخوب و جامع یبند وسعت موضوع، فصل ،یبه پراکندگ  باتوجه یهنر یها سازمان

( با مطالعه انیو دانشجو دی، اساترانیکتاب )مد نیا نیمخاطب دوارمیام. مینما یم یاند قدردان اتخاذ نموده

کسب نموده تا  یدر بخش هنر ژهیها به و مراکز و سازمان تیریالزم را در حوزه مد ییآن بتوانند آشنا

 .مثمر ثمر واقع گردد

 

 یاالشکیک جعفر

 نوشهر -مازندران  ۲فرهنگ و هنر  یکاربرد یمرکز علم سیرئ

 ۹۹۱۱ ورماهیشهر

 
 



 

 فهرست مندرجات

 صفحات                                                                           عنوان                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 39 تیریمدفصل اول: 

 39 مقدمه

 39 تیریم مدبر مفهو یمدخل

 33 تیریمد

 33 از زبان بزرگان تیریمد

 32 ریف مدیتعر

 34 تیریمد یریفراگ

 34 تیریمد تیاهم

 34 تیریاداره امور و مد ندیتفاوت فرا

 34 تیریو هنر مد تیریعلم مد

 36 رانیمد یبندطبقه

 36 تیریمد یهایستگیشا

 35 تیریمد یهاشاخص

 31 یهنر یهاران مراکز و سازمانیمد یاساس یهامهارت

 31 یاتیو کارکنان عمل رانیمد زیوجه تما

 38 تیریاز علم مد یزمان یهاشیبر اساس گرا یبندمیتقس

 38 ریف مدیوظا

 38 یتیریمد یهاهینظر یبه برخ ینگاه

 38 کیکالس یهاهینظر

 31 یعلم تیریمد هینظر

 26 یادار تیریمد

 29 کیروکراتبو تیریمد

 29 و مطالعات هاثورن ینهضت روابط انسان

 29 ینگرش رفتار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 تیریمد یکم یهانگرش

 23 هدف یبر مبنا تیریمد

 22 یریگجهینت

 24 کیسواالت فصل 

 26 یمراکز هنر یساختاربند: ومد فصل

 26 مقدمه

 26 سازمان فیتعر

 25 انواع سازمان

 25 یزمانسا یها طیانواع مح

 21 یسازمان یهاتیت از نظر فعالیرینوع مد

 21 سازمان یهایژگیو

 21 فرهنگ

 28 یسازمانفرهنگ فیتعر

 49 یسازمانانواع فرهنگ

 43 یسازمان ت فرهنگینقش و اهم

 42 اشکال گوناگون سازمان

 42 یسازمان یهاهدف

 44 نیسازمان به مثابه ماش

 44 زنده یجودسازمان همچون مو

 44 سازمان همچون فرهنگ

 46 ها در شناخت سازماننقش استعاره

 41 یهنر یهاسازمان

 48 یهنر یها و مراکز و سازمان یجامعه هنر

 41 فرهنگستان هنر

 66 ن فرهنگستانیا سیهدف از تأس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66 ف فرهنگستان هنریوظا

 66 ارکان فرهنگستان هنر

 62 یهنر یها سازمان یژگیو

 62 یسازمانده

 62 یسازمانده یهاهدف

 62 یساخت سازمان

 64 یساختار سازمان

 66 یررسمیو سازمان غ یسازمان رسم میمفاه

 65 ارکان سازمان 

 65 هامشترک سازمان یهایژگیو

 65 واحد صف و ستاد

 61 انواع ستاد

 61 ستاد صف و رانیمد

 61 یمراکز هنر یساختاربند

 61 یساختار سازمان

 68 یساختار سازمان یهایژگیو

 68 یسازمان یدر ساختارها یهنر تیریمد گاهیجا

 61 یهنر یهادر مراکز و سازمان یو هنر یران فرهنگیت مدیریضرورت مد

 61 چارت میو ترس التیتشک

 56 یهنر یهاجاد مراکز و سازمانیت ایاهم

 59 یهنر یهامراکز و سازمان یریگها در شکلنقش دولت

 53 دیدر عصر جد یهنر یهامراکز و سازمان

 54 بایز یبخش هنرها

 54 بایز یدانشکده هنرها یریگشکل

 56 یرفتار سازمان

 56 یرفتار سازمان یهاهدف



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55 یهنر تیریدر مد یرفتار سازمان لیوتحلهیو تجز یزیربرنامه

 51 هنرمندان یرفتار یهایژگیو

 51 یهنر یها ران مراکز و سازمانیمد یو رفتار یتیشخص یهایژگیو

 16 یریگجهینت

 19 سواالت فصل دوم

 12 یهنر تیریهنر و مد: مسو فصل

 12 مقدمه

 12 هنر

 14 شه هنریر

 15 یا احساسی یعقالن یادهیهنر؛ پد

 15 جامعه یومهنر و فرهنگ عم

 11 یهنر تیریمد

 18 یت هنریریخچه مدیتار

 11 یت هنریریمد یسازمانده

 11 یو هنر یر و کارشناس فرهنگیفه مدیوظ

 86 یهنر یعناصر رهبر

 89 یهنر تیریمد یهاسبک

 89 یو هنر یها و مراکز فرهنگدر اداره امور سازمان یتیریمد یهانقش

 89 برگ نتزیم یتیریمد یهانقش

 89 یوکی یتیریمد یهانقش

 83 یهنر یها مراکز و سازمان یا نقش توسعه

 83 یهنر یهاتیت در توسعه فعالیرینقش مد

 82 یدر اصالح امور هنر یتیریمد یهانقش

 84 یرهبر هنر - یر هنریمد

 86 هنرمند ر،یمد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86 یهنر رانیهنرمند و مد ر،یتفاوت مد

 85 ران مجرب و متخصصیهنرمندان، مد

 85 ه هنرمندانینظر

 81 د حکما و فالسفهیهنر از د

 81 د سقراطیهنر از د

 81 د ارسطویهنر از د

 81 یو هنر یو کارشناس فرهنگ ریمد فهیوظ

 81 ازهایو ن ازهاینشیپ یت هنریریمد(9

 88 ح بودنیو رک و صر یت هنریریمد( 3

 88 ک بودنیشجاعت، خوب و ن یت هنریریمد( 2

 88 یز از حرافیو پره یت هنریریمد( 4

 81 ییگراها و منطقشیگرا یو فراموش یت هنریریمد( 6

 81 منصفانه یو نقاد یریو مسئله نقدپذ یت هنریریمد( 5

 81 و جامعه هدف یت هنریریمد( 1

 81 یبودجه مال یت هنریریمد( 8

 16 روهایف نیاوظ یت هنریریمد( 1

 19  یهنر تیریفلسفه مد

 12 یهنر یگذار استیس

 16 یپژوهش هنر

 15 یهنر - ینظارت فرهنگ

 15 یو خصوص یدولت یهادر بخش یهنر - ینظارت فرهنگ یهایژگیو

 11 یدولت یهادر بخش یهنر - ینظارت فرهنگ یهایژگیو

 11 یبخش خصوص در یهنر - ینظارت فرهنگ یهایژگیو

 11 یدر تحقق توسعه هنر یتیریتعامل مد ریتأث

 18 در هنر ینیا کارآفریهنر  ینیکارآفر

 11 ینیبا سبک کارآفر یهنر تیریمد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 966 هنر ینیکارآفر یمنابع مال

 969 یا توسعه رسانه یهاشاخص

 969 یهنر یهاعامل رشد مراکز و سازمان یدانیت میریمد

 963 یفرهنگ ینوآور

 963 یدر مقوله نوآور یهنر ریمد فهیوظ

 962 یاعتبار فرهنگ

 964 رابطه هنر با دانش

 999 رابطه هنر و علم

 993 هنر در اسالم

 992 ینیف هنر دیف و توصیتعر

 995 ینیمات دیهنر و تعل

 991 یریگجهینت

 998 سواالت فصل سوم

 991 رانیا یبا مراکز هنر ییفصل چهارم: آشنا

 991 مقدمه

 991 رانیا یها و مراکز هنرسازمان

 991 رانیا یاسالم یفرهنگستان هنر جمهور

 936 یغات اسالمیسازمان تبل یحوزه هنر

 939 رانیا یو گردشگر یدستعیو صنا یفرهنگراثیسازمان م

 933 یسازیباز یتو ملیانست

 933 صبا یهنر یمؤسسه فرهنگ

 933 اربوستان انتظ

 932 انیتب یرسانو اطالع یمؤسسه فرهنگ

 932 خاتم هنر

 932 دانشگاه سوره



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 936 هنر اول

 936 گستر پاسارگاد ریمؤسسه تصو

 936 اکو یمؤسسه فرهنگ

 936 آزاد دانشگاه هنر یهامرکز آموزش

 935 یشینما یمرکز هنرها

 935 بایز یهنرها سیپرد

 931 رانیا ینمایموزه س

 931 رانیتئاتر اخانه 

 938 اهداف خانه تئاتر

 931 رانیا ینمایس یمدرسه مل

 926 رانیا یاانهیرا یهایباز یمل ادیبن

 926 رانیا شنیمیخانه ان

 929 دانشگاه هنر

 926 یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده هنر و معمار

 925 یمستند و تجرب ینمایمرکز گسترش س

 928 رانیجوانان ا ینمایانجمن س

 921 یفاراب ینمایاد سیبن

 949 انیرانیاز زنان هنرمند ا تیخانه حما

 949 رانیا کاتوریخانه کار

 946 نمایخانه س

 969 معاصر یتجسم یمؤسسه توسعه هنرها

 969 جوان نماگرانیکانون س

 963 یمُد و لباس بهپوش یمؤسسه هنر

 962 رانیانجمن هنرمندان نقاش ا

 964 رانیساز اجسمهانجمن هنرمندان م

 964 داریانجمن معماران پا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 964 رگرانیتصو یهنر یانجمن فرهنگ

 966 یتجسم یهنرها یو پژوهش یانجمن علم

 966 رانیفرش ا یانجمن علم

 966 پژوهشکده شعر و هنر

 965 رانیا یانجمن طراحان شهر

 965 رانیا کیطراحان گراف یانجمن صنف

 961 رانیا یرمرکز معما ییانجمن دانشجو

 56 رانیا سانیانجمن خوشنو

 961 فصل پنجم: هنر / اقتصاد / جامعه

 961 مقدمه )هنر(

 956 ش هنریدایپ

 953 ف هنر از زبان بزرگانین تعریترساده

 952 هنر در اشعار شعرا

 952 اصول و ارکان هنر

 956 یمفهوم هنر، هنرمند و اثر هنر

 951 هنر و هنرمند

 958 لسفه هنرف

 951 قدرت هنر

 916 هنر یبنددسته

 919 گوناگون درباره هنر یهانگرش

 913 ییبایف زیتعر

 913 ییبایف کانت از زیتعر

 912 ییبایز هنر و زیتما

 912 در بخش هنر یکل یهایگذار استیس

 916 هنر یمهندس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 915 هنر یشناس جامعه

 918 اخالق و هنر

 911 جامعه یهنگ عمومهنر و فر

 986 هنر و ارتباط

 989 هنر بر جامعه ریتأث

 989 جامعه بر هنر ریتأث

 983 ر و خاستگاه هنر در جامعهیس

 983 هنرمند و جامعه

 982 یاجتماع یت هنر در زندگیاهم

 986 یاجتماع یهابیساز کاهش آسنهیهنر، زم یهاتیفعال

 985 یهنر یها برنامه یزیرو بودجه یاقتصاد فرهنگ

 985 یهنر یهامراکز و سازمان ینیاقتصاد آفر

 981 جامعه ازیبه نهنر باتوجه ینیکارآفر

 988 یهنر یها رساختیت زیتقو

 988 هنر یتوسعه اقتصاد

 916 یهنر یوکارهاکسب

 916 یهنر یوکارهات کسبیاهم

 919 یهنر یهااقامتگاه

 913 یهنر یهادر مراکز و سازمان ت خالقیریضرورت مد

 912 شدنیران و جهانیبر اقتصاد هنر ا یمفهوم ینگرش

 912 هابخش ریاشتغال در سا جادیهنر و ا ینیکارآفر

 914 ینیدر توسعه و کارآفر ینقش هنردرمان

 916 هنر ینیدرهم شکستن موانع در کارآفر

 915 یهنر ینیکارآفر

 915 رانیهنر در ا ینیکارآفر

 911 شدن و هنر معاصر غربیجهان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 918 ساز ن و فرصتیآفرهنر و رسانه، تحول

 911 هنر و اقتصاد یتالق

 911 هنر یتوسعة اقتصاد

 366 دیهنر و جهش تول

 369 تقدس هنر و انکار اقتصاد

 یابیو بازار دیدر تول یمشتر ازیارزش موردن لیبازخورد تحل
 یهنرو  یمحصوالت فرهنگ

363 

 362 یو فرهنگ یبازار محصوالت هنر یبندمیتقس

 364 یو هنر یفرهنگ یکاال یگذارمتیق

 366 یوکار هنربازار کسب

 365 زیتما جادیو ا یابیگاهیجا

 365 کیدر مواجهه با امر تکنولوژ یهنر یکاال

 368 اء آنیاح یهاران و راهیهنر ا یت کنونیوضع

 361 یریگجهینت

 396 سؤاالت فصل پنجم



 اولفصل 

 مدیریت

 مقدمه

 نردبان که ای جامعه هر تردید بدون نیست، پوشیده کسی بر جامعه ترقی در مدیریت اساسی نقش

 ریناپذ کیتفک اصول از رهبری و مدیریت و است بوده برخوردار شایسته مدیریت از را پیموده ترقی

 .هستند جامعه امور اداره

 است ای پدیده روان و روح و داردسروکار  انسان وانر وباروح  که است یا مقوله مدیریتاصوالً 

 قابل انسان روانی و روحیوانفعاالت  فعل میان روابط لذا مکان، در نه و شود می محصور زمان در نه که

 قرار جامعه ترقی و توسعه مسیر در تا شوند داده شکل روابط این علمی اصول با باید بلکه نیست تجربه

  (9281رشیدپور، علی، -.)پناهیان، حسینگیرند

 مدیریت مفهوم بر مدخلی

 عصر در. دانست مدیریت بتوان را امروز بشر اجتماعی زندگی در ها فعالیت ترین مهم از یکی شاید

 امکانات و منابع از یابند، می تحقق ها سازمان اهداف و ها مأموریت که است فعالیت این مدد به حاضر

 انجام در مدیران. آید می در فعل به قوه از ها انسان استعداد و ییتوانا و شود می برداری بهره موجود

 کنترل، و نظارت سازماندهی، ریزی، برنامه چون اجزایی شامل که کنند می دنبال را فرایندی خود وظایف

 شکل را مدیریت که هاست فعالیت نی. مجموعه ااست گیری تصمیم و هدایت ارتباطات، انگیزش،

 .سازد می میسر را ها هدف به نیل و هماهنگی و دهد می

 لهیوس به امور انجام هنر را مدیریت ینظر . صاحباند کرده تعریف متفاوت یها گونه به را مدیریت

 .است ورزیده تأکید آنان سوی از هدف قبول و دیگران نقش بر و کرده توصیف دیگران

 برای منابع از استفاده و انسازم اعضای مساعی و ها کوشش هماهنگی هنر و علم را مدیریت گروهی

                                      .اند کرده توصیف معین اهداف به نیل
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 .اند نموده بیان... و هماهنگی سازماندهی، ریزی، برنامه چون وظایفی انجام قالب در را مدیریت دیگر گروهی

 و بهترین را وظیفه این و دانسته گیری تصمیم را مدیریت اقتصاد و علمای مدیریت از یکی

 . است نموده قلمداد مدیر نقش نیتر لیاص

 چون هایی نقش و وظایف مدیر برای و نگریسته یتر تازه دیدگاه از مدیر های نقش بر دیگری عالم

 . است برشمرده ها سازمان سایر با رابط و گیری تصمیم عامل و اطالعاتی، منبع سازمان، رهبری

 را مددیریت  کده  کسدانی  امدا اندد.   برشمرده مدیر برای را یا گانههشت های شنق نیز دیگر اندیشمندان

 اشداره  وظدایف  سلسدله  یدک  بده  ناگزیراند  پرداخته خود تعاریف توجیه و لیتفص به که زمانی اند، کرده تعریف

 بندابر  رشدته  ایدن  عالمان و نویسندگان. آنهاست انجام به ملزم خود خطیر وظیفه انجام در مدیری هر که اند کرده

 خاصی وظایف گروهی. اندنموده برخورد وظایف این با نحوی به هرکدام خود یها تخصص و نگرش

 (9211علی, -)رضاییان .اند ورزیده تأکید دیگری وظایف بر دیگر گروهی و اند کرده قلمداد اصلی را

 مدیریت

ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت،  برنامه از طریقریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع یمد

 (1, ص. 9286سیدنصراهلل,  -)سجادی پذیرد.های مشخص تحقق  که هدف طوری به

 بسیج سازماندهی، ریزی، برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر کارگیری به ندیفرا مدیریت،

 ارزشی نظام اساس بر و سازمانی اهداف به دستیابی برای که است کنترل و هدایت ات،امکان و منابع

 .گیرد می صورت قبول مورد

 مدیریت( فنی) عملی و نظری کلی مفاهیم زیربنای که را ذیل اساسی قضیه پنج مذکور، تعریف

  :بردارد در است

 .است ندیفرا یک مدیریت (9

 .است سانیان تشکیالت هدایت مدیریت، نهفته مفهوم (3

 .یابد می دست مطلوبی نتایج به و گیرد می مناسبی های تصمیم مؤثر، مدیریت (2

 .گویند می منابع مدبرانه مصرف و تخصیص به کار مدیریت (4

 (9211علی, -)رضاییان .دارد تمرکزدار  هدف های فعالیت بر مدیریت (6

 مدیریت از زبان بزرگان

خود  وهیرا به ش تیریمد شان،یاز متفکران و صاحب اند یاریدارد و بس یاریسب فیتعار تیریمد

 .پردازیم عرصه می نیبزرگان ا دگاهیاز د تیریمد یقسمت به معن نیاند در ا کرده فیتعر
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 : گویند می تیریمد فیمعاصر( در تعر تیریکتاب مد سندگانیپترسون )نو میو ت تیون فل دیوید

چند هدف معطوف شده  ای کی یریگیبرداری مؤثر منابع در پ ها که به بهره ای از فعالیت به مجموعه

 .گویند می تیریاست مد

  اند: گفته نیدر عمل چن یدر کتاب رهبری تریو پ یموسل مگنسون،

 ،ریزی برنامه یاجرا قیاز طر یبه اهداف سازمان دنیرس یبرا یکیزیو ف یمال ،یکار با منابع انسان

  .گویند می تیریکنترل را مدو  یرهبر ،یسازمانده

  گوید: می تیریمد فیو سخنران( در تعر سندهی)نو نتنریک رابرت

استفاده مؤثر از  قیاز طر یکارآمد به اهداف سازمان یابیدست یحل مسئله برا ندیفرا کی تیریمد

  .است رییدر حال تغ طِیمح کیدر  ابیمنابع کم

شود(  شناخته می یعلم تیریعنوان پدر مد او به ،ییکایآمر کی)مهندس مکان لوریت نسلویو کیفردر

  گوید: می زین

 نیکه بهتر میو درک کن میانجام ده یرا چه زمان یچه کار میهنر است که بدان کیمانند  به تیریمد

  .راه کدام است نیتر نهیهز  و کم

  گوید: وکار( می کسب تیریکونز )پروفسور مد هارولد

 جادیهنر ا نییافته است. ا سازمان یهای رسم افراد در گروه قیها از طردادن کار هنرِ انجام ت،یریمد

به  یابیتوانند در جهت دست عمل کنند و می یصورت انفراد توانند به است که در آن افراد می یطیمح

 (9218میالد, -)جهانتابی .ندینما یهمکار یاهداف گروه

  :ساوارد و فرنج وسیله به مدیریت تعریف

های  فعالیت یتعداد نکهیاز ا افتنی نانیمنظور اطم به فهیوظ کیبا مطالعه انجام  ت،یفعال ند،یفرا

 (4)مختاری، مهران, بدون سال, ص.  .ابدیشده تحقق  فیهدف تعر کیکه  اند افتهی  انجام یفیگوناگون به ط

 تعریف مدیر

دیگر مدیر کسی   عبارت بخشد به کند و به یک سازمان سامان می کار می  است که تقسیممدیر کسی 

افراد و سازمان  تواند یو معلومات و تجارب که دارد م و اطالعات یاست که با خصائص ذاتی و اکتساب

 (21ص.  ,9214)جعفری، حمیدرضا,  .رهبری نماید را به سمت هدف معینی
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 مدیریت فراگیری

 انجام ضمن دوم و آموزش طریق از اول دارد، وجود مدیریت دانش یادگیری برای روش دو اساساً

 و پذیرد می صورت کندیهب کار ضمن یادگیریبرد.  کار به نیز را روش دو از ترکیبی توان می البته کار،

 آن آموزش و انجام چگونگی القای نه تاس کار انجام بر واحدها در عمده تأکید زیرا نیست کافی

 در افراد اکثر. است جدید کار هنگام به فرد احساس داشت خاطر به باید آموزشی نظر از که یا نکته

. است انجماد از خروجنشانة  فوری ناراحتی و ضعف اینند ناراحت و دستپاچه دلواپس، تمرین اولین

 هر ولی است، کم اولیه تمرین در موفقیت احتمال که است این داشت دور نظر از نباید که دیگری نکته

 (9211علی, -)رضاییان .یابد می افزایش فرد موفقیت احتمال شود تمرین بیشتر چه

 مدیریت اهمیت

 آن مدیریت در ها سازمان شکست و موفقیت رمز که کرد بیان چنیناین توان می را مدیریت اهمیت

 را مدیریت کنتز، هارولد. است آن مدیریت سازمان، هر بخش اتیح عضو دراکر، پیتر اعتقاد به. شود می خالصه

همة  در و سطوح تمام در مدیران اصلی وظیفه که است معتقد و داند می انسانی فعالیت زمینه ترین مهم

 آن در تا کنند یدار نگه و طراحی را محیطی که است این اداری و صنعتی بازرگانی، مختلف واحدهای

 (9211علی, -)رضاییان .یابند دست شده تعیین اهداف به و کنند کار یکدیگر با گروهی صورت به بتوانند اعضا

 مدیریت و امور اداره فرایند تفاوت

 های یمش خط نیز عمومی خدمات کارکنان و است عمومی خدمات زمینه در فعالیت دولتی، امور اداره

 حداکثر با اهداف تحقق برای الزم سازمان امور اداره گذارند؛ می اجرا به را دیگران توسط وضع شده

 بجای است، این از فراتر دولتی . مدیریتردیگ یبرم در را نتایج تحقق برای اصلی مسئولیت نیز و ییکارا

 روی تأکید داد قبالً تأکید آنها تمسئولی قبول و نتایج تحقق بر کند، پیروی ها دستورالعمل از فقط آنکه

 هدف. به رسیدن نحوه نه است مهم هدف به رسیدن نوین دولتی مدیریت در ولی بود مهم کار ندیفرا

 (6)مختاری، مهران, بدون سال, ص. 

 مدیریت هنر و مدیریت علم
را انتخاب  یکیتوان صددرصد  است و نمیهنر همچنان موردبحث  ایعلم است  تیریمد ایآ نکهیا

های مختلف  در رشته یدانشگاه التیباورند که گاهاً تحص نیحال اغلب دانشمندان بر ا کرد. بااین

کند. در  یاریبه اهدافش  دنیرس یو او را برا دینما لیموفق تبد ریمد کیفرد را به  تواند یم یتیریمد
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را  تیریرو مد دانشگاه هستند ازاین لیفارغ تحص ایگ دنهای بزر شرکت رانیاز مد یاریحال حاضر بس

 (9218میالد, -)جهانتابی دانست. یریادگیعلمِ قابل  کی ،توان می

 مدیران یبند طبقه

 سطح چهارنظران  صاحب از بعضی چه گر. است متفاوت سازمانی سطوح برحسب مدیری کارهای 

 :دارند تأکید ذیل سطح سه بر آنان اکثر امااند  قائل مانساز هر برای را مدیری

 ( سرپرستی) عملیات مدیریت (9

 میانی مدیریت (3

 عالی مدیریت (2

 و است شلوغ سرشان عملیاتی مدیران که دهد می نشان ها بررسی :سرپرستی() عملیاتی مدیریت

 باشد،وآمد  رفت در نظارت برای مجبورند اغلب. شوند می کارشان انقطاع موجب افراد مکرر مراجعه

 دارد آن از حکایت مطالعات نتایج تصور، برخالف و کنند یزیر مدت طرح کوتاه و تفصیلی یها برنامه
 .کنند می بازبینی و اظهارنظر خواندن، ی،سینو گزارش ریزی، برنامه صرف کمی وقت اجرایی مدیران که

 مدیریت کارشان. دهند می گزارش البا ردة مدیریت به مستقیم طور به میانی مدیران :میانی مدیریت

 وقت بیشتر. دارند  عهده به عملیاتی مدیران و عالی مدیریت میان را واسطیحلقة  نقش و سرپرستان بر

 مدیران کار نتایج بهدادن  جهت و گیری تصمیم برای اطالعات کردن آماده دادها، تحلیل به میانی مدیران

 را وقتشان بیشتر آنان از یا وعده دهند می انجام کار تنهایی بها ه وقت بیشتر میانی مدیران. است عملیاتی

 .کنند می جلسات صرف

 مدیریت به تواند می معموالً بوده موفق میانی و عملیاتی های نقش در که مدیری :عالی مدیریت

 کار یرنظ مشغله، و پویایی نظر از عالی مدیران کار اعظم بخش که دهد می نشان ها بررسی. یابد راه عالی

 فعالیت حوزة در را یتر بلندمدت و جامع های ریزی برنامه اینان که تفاوت این با. است عملیاتی مدیران

 یا همکاران با را وقتشان بیشتر و دهند می قرار بررسی مورد یا طراحی را یتر متنوع وضعی عوامل و تر گسترده
 (9211علی, -)رضاییان .گذرانند یم دستزیر افراد با نیز را زمانی اندک و سازمان از خارج افراد

 مدیریت های شایستگی

 : باشند داشته شایستگی چهار باید موفق مدیران

 .سازمان منافع و ها فعالیت همه کردن هماهنگ در فرد ذهنی توانایی :ادراکی یها ییتوانا (9

 .آنها به دادن انگیزه و آنها ختشنا افراد، باکار کردن  در مدیر توانایی: انسانی (3
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 .تخصصی زمینه یک در الزم فنون و کار شیوه ابزار، از فرد استفاده: فنی (2

)استیون  درست ارتباط ایجاد و قدرت پایگاه ایجاد خود، قدرتباال بردن  در فرد توانایی: سیاسی (4
 (9286پی،رابینز, 



 های مدیران هرم سطوح و مهارت - ۲شکل 

 مدیریت یها شاخص
موقعیت مدیریت  توان گفت در آن های زیر برقرار باشد می ها و شاخص اگر در موقعیتی مالک

 .اعمال شده است

 که در یها و افراد است که با گروه یا وستهیمدیریت مجموعه فعالیت منظم و پ یافته سازمان فعالیت منظم و (9

 .گروهی نظامی یا تعدادی دانشجو یافته کنند ارتباط دارد، مانند فعالیت سازمان دف مشترکی کار میجهت ه

در جهت  مالک دوم مدیریت آن است که هدفی وجود دارد که فعالیت منظم گروهی ها هدف (3

 .شود تحقق آن هدایت می

منابع موجود برقرار  فعالیت منظم در جهت هدف از طریق روابط معینی که میان روابط میان منابع (2
 .ترین روابط مناسب میان افراد است گیرد. انسانیت مهم است صورت می

 .شود ایجاد می روابط کاری افراد برحسب وظایفشان که توسط سازمان وابط رسمی:ر الف(

 .بین افراد یمانند دوست :گیرد ضمن فعالیت روزمره میان افراد شکل می روابط غیررسمی: (ب

 .گیرد دادن کار با وسیله افراد دیگر صورت می ها از طریق انجام تحقق هدف وسیله دیگران ار بهدادن ک انجام (4

ریسک و  ای که غالباً با پیچیده یها تیها در موقع حل راه نشیگیری به معنی ارزشیابی و گز تصمیم (6

)جعفری،  .شود و انسانی را شامل می یگیری همه جوانب مادی، مال عدم اطمینان توأم است. تصمیم

 (43, ص. 9214حمیدرضا, 
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