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 پیشگفتار
 

مهـم اجرایـی، اقتصـادی، فرهنگـی،                                                            از آنجا که اجـرای هـر طـرح ویـا فعالیـت  عمـده و      

های خواسته یـا  اجتماعی، سیاسی، و ..... دارای کارکردها، آثار وپیامدهای مثبت یا آسیب

ای است که بر محیط زندگی و بخصـو  بـر فرهنـگ عمـومی و ملـی جامعـه       ناخواسته

هـا،  ، ارزشکند، که تبعات آن متوجه قشـرهای عظیمـی از مـردم و فرهنـگ    تحمیل می

پیامدهای فرهنگـی   هنجارهای عمومی و فردی و گروهی و ...است، تبیین و تدوین آثار و

رسـد. بـدیهی   هایی ضروری به نظـر مـی  ها یا فعالیتطرح)مثبت یا منفی( اجرای چنین 

هـای فرهنگـی مواجـه، و    ها و محـدودیت هایی به هنگام اجرا، با چالشاست چنین طرح

خواهد گذاشـت.   های فرهنگی را پیش روی کارکنان و محیط اجرا،                    احیانا  برخی از فرصت

هـا بخصـو    آن هـایی کـه پیامـدهای مختلـ     یر این اساس الزم است از اجـرای طـرح  

پیامدهای فرهنگی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است، تا قبل از اطمینان عـدم  

ملـی و دینـی،    هـای فرهنگـی،  ها بر جامعه و محـیط و ارزش بروز پیامدهای تخریبی آن

-عمل آید. صحت این مدعا، نتایج پژوهش علمی فراوان پژوهشـگران، دیـدگاه  هممانعت ب

قـدر جمهـوری   هـای رهبـر عـالی   هـا وسـخنرانی  ودر ایران نیز صـحبت  های کارشناسان،

 ،هـای مهـم   ت نگاری فرهنگی برای طرحی اخیر و یا ضرورت پیوساسالمی طی یک دهه

شـود ...   هـای گونـاگونی کـه در کشـور تنظـیم مـی       در طرح»بوده است. وی گفته است: 

                        حتما  یک پیوست فرهنگـی  های عمرانی  های پولی و مالی، طرح های اقتصادی، طرح طرح

داشته باشد که آن پیوست فرهنگی مصوبه آن شوراست. البته همه ملزم باشند که به آن 

وی در بخـش دیگـری از   «. پیوست فرهنگی توجه کننـد و آن را الزم االجـراء بشـمارند   

مختلـ   های  مهم در حوزههای  سخنان خود در باره آثار وپیامدهای فرهنگی اجرای طرح

شـود، محتـوا و بـار    هر دانش، فناوری و محصولی که در یک جامعه تولید مـی » ؛اندگفته

خواهیم ساختمان نماید. وقتی ما می فرهنگی آن جامعه را نیز با خود داشته و منتقل می

کنیم، یـا تولیـد    بسازیم و شهرسازی کنیم، در واقع با این کار داریم فرهنگی را ترویج می

کنـیم، در واقـع داریـم از ایـن      م. وقتی تولید اقتصادی هم میدهی کنیم و یا اشاعه می می

کنـیم. اگـر در سیاسـت    دهیم، یا اجرا مـی  کنیم، یا اشاعه میطریق فرهنگی را تولید می

 «                                          گیـریم، عینـا  همـین معنـا وجـود دارد      کنـیم و تصـمیمی مـی    ای مـی خارجی مـذاکره 



هـای علمـی و   تایج پـژوهش . بنابراین براساس ن(17/9/86سخنرانی مقام معظم رهبری؛ )

رسـد بـر    کشور بخصو  مقام معظم رهبری که بـه نظـر مـی   ی  سخنان مقامات عالیرتبه

انـد، ارزیـابی تـاثیرات اجـرای     ای بیان کـرده های کارشناسی و مطالعه شدهاساس دیدگاه

اجتماعی و ملـی بخـش عظیمـی از     های فرهنگی وهای مهم به لحاظ این که ارزشطرح

کند، الزم و ضروری است. در این کتاب سعی شده است اصول و مبـانی  می مردم را متاثر

بررسـی و   های مهم مورد مطالعـه، ی ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجرای طرحارزیابی و نحوه

محققـین و   بـرداری بـرای طیـ  وسـیعی از    تبیین و تدوین گردد. این کتاب قابـل بهـره  

هـای مختلـ  و   شناسان، و مـدیران در رده کار سازان،سیاستگزاران، تصمیم پژوهشگران،

 باشد.مرتبط می
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