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مسائل فرايند سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگي
حسن

داناییفرد7

محمود

حاجیلویی2

چکیده

فرهنگ؛ رکن رکين يک جامعه است و حاکميت نميتواند نسبت بدان بييتفياو باديد .چگيونگي
مداخلة دولتها در فرهنگ ،عرصهاي است که در سياستگذاري فرهنگي بدان پرداخته ميدود .درواقي
سياستگذاري فرهنگي را اِعمال قدر ِ حاکميت در عرصة فرهنگ تعريف ميکنند .جمهيوري اسييمي
ايران بهواسطة هويت فرهنگي ،توجة ويژه به اين حوزة سياستگذاري دادته و به دکلهاي مختليف در
بهينهسازي و ردد در اين عرصه ،کوديده است .ايين پيژوهد در پيي بررسيي فراينيد سياسيتگيذاري
فرهنگي جمهوري اسيمي ايران با هدف احصياي مسيالل اصيلي ،بيهعنيوان نططية عزيميت اقيداما
بهينهسازي و ردد اين فرايند است .بدين منظور ضمن مصاحبة کيفيِ عميق و نيميهسياختاريافته بيا 31
نفر از نخبگان و خبرگان سياستگذاري فرهنگي ،متن مصاحبهها با استفاده از روش قالي مايامين در
تحليل مامون ،در سه مرحله ،کدگذاري و تحلييل ديدهانيد و در مجميو  572مايمون کلييدي52 ،
مامون يکپارچهکننده و  52مامون کيين ،تولييد گردييد .بيدينترتيي مسيالل بيسيتگانية فراينيد
سياستگيذاري فرهنگيي کويور در سيه حيوزة مسيالل معرفتيي ،زمينيهاي و ميديريتي ههيور يافتنيد.
بهگونهايکه در حوزههاي معرفتي و زمينهاي هرکدام  2مسئله و در حوزة مديريتي  32مسيئله اسيتخرا
دده است .اين مسالل بيستگانه 52 ،ريزمسئله در مراحيل سيهگانية فراينيد سياسيتگيذاري فرهنگيي
(تدوين ،اجرا و ارزيابي) دارند که در تعامل با يکديگر و ناهر به مراحل فراينيد سياسيتگيذاري فرهنگيي
کوور است.
 واژگان کلیدی

خطموي عمومي ،سياست فرهنگي ،سياستگذاري فرهنگي ،فرايند

 .7استاد دانشکدة مديريت دانشگاه تربیت مدرس.
 .2دانشآموختة مقطع دکتري رشتة سیاستگذاري فرهنگي دانشگاه باقرالعلوم( نويسندة مسئول).
تاريخ دريافت7999/00/71 :

تاريخ پذيرش7500/09/97 :
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 .0مقدمه
فرايند سیاستگذاري فرهنگي در ايران بهرغم تجربة ارزشمند بعد از انقالب و ظرفیتهاي
انساني ـ سازماني کمنظیر ،با کاستيهايي مواجه است .ارتقاي کارآمدي و اثربخشيِ فرايند
سیاستگذاري فرهنگي ،در گام نخست در گرو شناخت مسائل فرايند سیاستگذاري فرهنگي
موجود است .درواقع ،شناخت مسائل اصلي اين فرايند ،مقدمة اصلي رسیدن به فرايند مطلوب
سیاستگذاري فرهنگي است و به بیان ديگر ،فرايند مطلوب ،برآمده از راهحلهاي ناظر به
مسائل اصلي اين فرايند ،طراحي ميشود.
در مقالة حاضر که براساس يک پژوهش تفصیلي است ،در پي آنیم تا از رهگذر مصـاحبه
با خبرگان و نخبگان ،مسائل اصلي فرايند سیاستگذاري فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران
احصاء و بررسي شود .بدينترتیب پس از بیان مسئلة پـژوهش ،بـه بررسـي اجمـالي ادبیـا
سیاستگذاري و فرايند سیاستگذاري فرهنگي پرداخته و سپس روش پژوهش تشريح شده
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و در ادامه ،يافتههاي پژوهش يعني مسائل اصلي فرايند سیاستگـذاري فرهنگـي جمهـوري
اسالمي ايران در سة حوزة معرفتي ،زمینهاي و مـديريتي مـورد بحـر قـرار خواهـد گرفـت.
نکتهاي که بايد بدان توجه داشت اينکه در اين مقاله ،کوشیده شده تـا از منظـر خبرگـان و
نخبگان ،مسائل و چالشهاي فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشـور تحلیـل گـردد و هـدف،
پرداختن به نقاط قو اين فرايند نبوده است.
 .2بیان مسئله
ايجاد و پیشرفت نگرش سیاستگذاري فرهنگي بهعنوان رشتهاي جديد در قلمـرو علـوم
اجتماعي ،نگاه حاکمیت به عرصـة فرهنـ

را از منظـري نـو برانگیختـه اسـت .متخصصـان

سیاستگذاري فرهنگي ،رهاوردِ شناختِ کـنشِ حاکمیـت و منطـ آن را در همـوار شـدن
زمینة بهبود عمل حاکمیتي و افزايش کارامدي آن ميبینند (وحید.)207 :7915 ،
اين پژوهش با قطعنظر از محتواي سیاستهاي فرهنگي ،تمرکز خود را بـر روي بررسـي
روشمند فرايند موجود سیاستگذاري فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران قـرار داده اسـت.
امروزه فراينـد سیاسـتگـذاري فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران بـهرغـم برخـورداري از
ظرفیتهاي مناسب ،با برخي مشکال نیز دست به گريبـان اسـت .ايـن فراينـد ،فاقـد يـک
معماري و ساختار ازپیشطراحيشده مبتني بر مباني و نگاه ارزشي يگانه بـوده و بـهصـور
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اقتضائي و براساس مسائل مستحدثه و نیازهاي نوپديد شکل يافته است و بنابراين بـا نـوعي
عدم انسجام مبنايي ،تزاحم و ناهماهنگي ،موازيکاري و عدم همافزايي روبهروست.
فرايند سیاستگذاري فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران از سويي در يک سیر تـدريجي
توسط عناصر فرهنگي فعال در دورههاي مختلف دولت و مجلـس کـه گـرايشهـاي فکـري
مختلف داشتهاند شکل گرفته است و از سوي ديگر ،نبود مباني روشـن در قالـب يـک سـند
باالدستي پذيرفتهشده و مورد اعتنا و محل رجوع ،موجب شـده تـا نظـام موجـود بـا برخـي
تعارضها و تناقضها روبهرو شود .شناسايي درست مسائل اين فرايند ،ضـمن روشـن کـردن
جهت ،مسیر رسیدن به فرايند مطلوب سیاستگذاري فرهنگي را نیز هموار ميکند.
اين پژوهش با تأمین رويکرد کلگرا به فرايند سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسـالمي
ايران ،ميتواند با ارائة فهرستي از مسائل اصلي ،بهمثابة نقشة راهـي بـراي تحقیقـا آينـده،
زمینه را براي حضور خودآگاه اجتماعِ علمي در اين حوزه فراهم آورد و زمینهسـاز گسـترش
تحلیل فرايندي نظام سیاستگذار ي فرهن

ي فراينـد
شـود و بـا تحلیـل علمـي ـ نخبگـان ِ

سیاستگذاري فرهنگي ،زمینهساز طرح الگوي مطلوب فرايند مزبور بوده و به غناي علمـي و
اجرايي نظام سیاستگذاري فرهنگي در کشور ياري رساند.
اين پژوهش ،احصاء و شناسايي مسائل فرايند سیاستگذاري فرهنگي را بهعنوان مقدمـة
واجب و مسیر دستیابي به فرايند مطلوبِ سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران،
وجهة همت خود قرار داده است تا نهادهاي سیاستگذارِ فرهنگي بتوانند با اسـتفاده از ايـن
مسائل ،تشخیص دهند ادارة فرهنگي کشور مبتني بر فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشـور،
چرا قرين موفقیت کامل نیست و از سوي ديگر ،آنها را آگاه ميکند که درصورتيکـه کشـور
بخواهد اقداما اصالحي و تکمیلي فرايند موجـود را مـدنظر قـرار دهـد ،بايـد بـر روي چـه
نقاطي تمرکز کند.
 .3ادبیات پژوهش
براي ارائـة تصـويري درسـت از سیاسـتگـذاري فرهنگـي ،نخسـت سیاسـت عمـومي و
سیاستگذاري عمومي تبیین شده و سپس آنها را توصیف کرده و در نهايت ،با مروري کوتاه
و مؤثر ،مراحل فرايند سیاستگذاري فرهنگي ارائه ميگردد.
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3ـ .2سیاست عمومی 2و سیاستگذاری عمومی

9

واژة پالیسي 9که در فارسي به خطمشي و سیاسـت ترجمـه شـده ،معنـاي متفـاو از واژة
پالیتیک 5دارد که بهطور اخص با مسئلة قدر سیاسي در پیوند است .پالیتیک بهمعناي فن يا
علم حکومتداري است؛ فن يا علمي که با پیروزي در رقابتها و جدالهاي سیاسـي يـا حفـ
کنترل بر حکومت سروکار دارد (.)The Merriam_webster Dictionary july, 2004
واژة پالیسي وقتي در کنار واژة پابلیک 4بهمعناي عمومي قرار گیرد ،شاخهاي از دانـش را
با عنوان علم دولت در عمل تشکیل ميدهد؛ که برخـي آن را زيرمجموعـة علـم سیاسـت و
برخي نیز علمي مستقل قلمداد ميکنند (ملکمحمدي.)77 :7919 ،
در فارسي ،سیاستگذاري عبار است از خط سیر و راهي کـه انسـان در پـیش رو دارد
(معین.)7977 ،
برخي صاحبنظران مطالعا سیاستگذاري عمـومي معتقدنـد« :ادبیـا علـمِ سیاسـت
21

مملو از تعاريف مختلف خطمشي عمومي است .تقريباً هر کسي که در باب خطمشي مطلبي
نوشته ،تعريفي از خطمشي نیز ارائه داده است» (داناييفرد.)727 :7911 ،
آيستون« 0سیاست» را رابطة يک واحد دولتي با محـیطش تعريـف مـيکنـد (آيسـتون،
.)71 :7977
توماس داي 7مدعي است که سیاستگذاري به «هر آنچه دولتها انتخـاب مـيکننـد تـا
انجام دهند يا انجام ندهند اشاره دارد» (داي.)7 :7992 ،
اشتريان در تعريف خود بر راهحل عملي مشکال خاص اجتمـاعي متمرکـز مـيشـود و
اينگونه مينويسد« :تدوين راهحل عملي براي حل مشکل خاص اجتماعي يا براي دسـتیابي
به هدفي ويژه» (اشتريان.)47 :7917 ،
1. Public Policy.
2. Public Policy Making.
3. Policy.
4. Politics.
5. Public.
6. Eyeston.
7. Dye.
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اندرسون 7معتقد است« :سیاستگذاري ،بیانگر مجموعه اقداما نسبتاً ثابـت و هدفمنـد
است که بهوسیلة يک فرد يا مجموعهاي از بازيگران براي پرداختن به يک مسئله يـا دغدغـه
دنبال مي شود» (اندرسون .)45 :2000 ،بـا ايـن تعريـف ،سیاسـتهـاي عمـومي اشـاره بـه
مجموعهاي از اقداما دولت دارد که بهصور نسبتاً ثابت و هدفمند براي حل يـک معضـل
عمومي انجام ميگیرد.
با روشن شـدن تعريـف سیاسـت عمـومي ،چیسـتي سیاسـتگـذاري عمـومي و دانـش
سیاستگذاري عمومي نیز تبیین ميشود .دانش سیاستگذاري ،به مطالعـه و تحلیـل عمـل
دولتها ميپردازد .سیاستگذاريهاي عمومي درواقع ،تجلي ادارة حکومت در عمل است.
اشتريان در اينباره ميگويد:
پیدايش سیاسـتگـذاري ،ريشـه در آثـار "السـول" و "لرنـر" داشـته؛ امـا
گسترش و نهادينهشدن آن در دانشگاههاي غربي ،پانزده تا بیست سال بعـد؛
يعني در اواسط دهة شصت ،بهويژه در اواخر ايـن دهـه ،آغـاز شـد .در دهـة
هفتاد ،دولتهاي غربي که در جستوجوي نوعي مشـروعیت علمـي ،بـراي
دخالت روزافزونشان در ادارة امـور جامعـه بودنـد ،گـرايش قابـلتـوجهي در
بهکارگیري فارغالتحصیالن دانشگاهي در اين رشته از خود نشـان دادنـد تـا
آنها را در سیاستگذاريها ،مورد استفاده قرار دهند .سیاستگذاري عمومي
که توسط "ماکس وبر" زمینة ايجاد تحلیل آن فـراهم و بـهعنـوان شـاخص
اساسي دنیاي مدرن در نظر گرفته شد ،زمینه را بـراي ارتبـاط میـان علـوم
سیاسي و ديگر رشتههاي اصلي علوم اجتماعي مانند اقتصاد ،جامعهشناسي،
تــاريخ ،فلســفه و قــومشناســي ،بــراي شــناخت و بهبــود خــطمشــيهــا و
سیاستگذاريها ،فراهم کرد (اشتريان.)14 ،7917 :

هارولد السول دانـش سیاسـتگـذاري را داراي سـه ويژگـي منحصـربهفـرد مـيدانـد :اوالً
چندرشتهاي 2است ،ثانیاً بهدنبال حل مشکل 9اسـت و ثالثـاً قويـا هنجـاري 5اسـت( .هاولـت و
1. Anderson.
2. Multidisciplinary.
3. Problem oriented.
4. Value oriented.
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رامش )4 :7910 ،بر اين اساس ،دانش سیاستگذاري از همة رشتههايي که مدلها ،شیوههـا و
يافتههاي آنها در پرداختن به مسايل کلیدي فراروي دولت مؤثر است ،بهره ميگیرد و معطـوف
به مسايل و موضوعا بحربرانگیز فراروي دولت است (اسمیت و الريمر.)22 :7992 ،
3ـ .1سیاست فرهنگی 2و سیاستگذاری فرهنگی

در نگاه نخست ،با هر تعريف سیاست عمـومي ،مـيتـوان بـه تعريـف سیاسـت فرهنگـي
پرداخت .بهعنوان نمونه ،مکگويیگـان براسـاس تعريـف داي از سیاسـت عمـومي ،سیاسـت
فرهنگي را کنشي آگاهانه در قلمرو فرهن

که عمدتاً توسط دولتها اتخاذ ميشود ،تعريـف

کرده است (خنیفر و آقـداغي .)59 :7995 ،يـا ايـن تعريـف کـه انديشـمندي ايرانـي طـرح
ميکند« :به مجموعه اقداما دولت که بهمنظور اصالح و بهبود حوزة فرهن

انجام ميشود

سیاست فرهنگي اطالق ميشود .اين اقداما ممکن است بـهصـور مداخلـه ،نظـار و يـا
21

اجتناب از هرگونه مداخله در حوزة فرهن

روي دهد» (نـائیني .)770 :7919 ،امـا بـه نظـر

مي رسد ضروري است قدري دقی تر ،مفهوم سیاست فرهنگي واکاوي شـود؛ چراکـه تبیـین
اين اصطالح به همان میزان که در گرو تعريف سیاست عمومي بوده ،وابسته به تعريفي است
که از فرهنگي قصد ميشود و با تغییر تلقي از فرهنگي ،تعريف سیاست فرهنگي نیز متفاو
شده و ماهیت و تعريفي متفاو مييابد .در اين میان دو تلقي قابل تمیز است:
در تلقي اول ،سیاست فرهنگي ترکیبي اضافي قلمداد شده و درواقع ،فرهنگي در جايگـاه
مضافٌالیه قرار گرفته است .در اين تعريف ،فرهنگي بـهمعنـاي مضـی فرهنـ

يعنـي امـور

فرهنگي اطالق ميشود و سیاست فرهنگي را کنش حاکمیت معطـوف بـه حـوزة فرهنـ

و

منحصر در عرصة امور فرهنگي ميدانـد .بـه بیـان ديگـر ،سیاسـت فرهنگـي بـه اقـداما و
فعالیتهاي عامدانه و ازپیشطراحيشدهاي گفته مـيشـود کـه نهادهـاي مختلـف از قبیـل
دولت ،بازار يا جامعة مدني در جهت تولید ،توزيع و اشاعة محصوال فرهنگي از خـود بـروز
ميدهند (مکگويیگان .)7 :7910 ،اين تعريف ،سیاست فرهنگي را منحصر در تولید ،توزيـع
و اشاعة محصولهاي فرهنگي ميداند.
در تعريفي ديگر چنین آمده است« :سیاسـت فرهنگـي بـه مجموعـهاي از تصـمیمهـا و
1. Cultural policy.
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اقداما دولت ها در خصوص تولید ،توزيع ،مصرف و بازنمايي محصوال فرهنگي در جوامـع
مختلف اطالق مي شود .حوزة رسانههاي جمعي (مطبوعا  ،تلويزيون ،اينترنت) ،حوزة دانش
و تولید علم ،و حوزة انگارههاي معرفتي جامعه را ميتـوان عرصـه يـا میـدان سیاسـتهـاي
فرهنگي تلقي کرد» (فاضلي و قلیچ .)95 :7992 ،همچنان تأکید بر تولید ،توزيع ،مصـرف و
بازنمايي محصوال فرهنگي است.
در سند سیاست فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ،تأکیـد تعريـف سیاسـت فرهنگـي بـر
تشخیص ،تدوين و تعیین اصول و اولويت هاي حرکت فرهنگي اسـت« :سیاسـت فرهنگـي
درحقیقت همان تواف رسمي و اتفاق نظر مسئوالن و متصديان امور در تشخیص ،تدوين و
تعیین مهم ترين اصـول و اولويـت هـاي الزم الرعايـه در حرکـت فرهنگـي اسـت  .سیاسـت
فرهنگي را مي توان اصول راهنماي کارگزاران فرهنگـي و مجموعـة عاليـم و نشـانه هـايي
دانست که مسیر حرکت را نشان مي دهد .به عبار ديگـر ،نـوعي دسـتورالعمل فرهنگـي
است که روشنگر حرکت است» (سند سیاست فرهنگي جمهوري اسـالمي؛ دسترسـي در:
.)http: //rc.majlis.ir/fa/law/show/101000
بنــابراين در يــک برداشــت عــام از تعــاريف بــاال ،سیاســت فرهنگــي عبــار اســت از
تصمیم گیري در خصوص توزيع يا تخصیص کاالهاي عمومي فرهنگـي (کیـومر اشـتريان،
 .)92 :7917درواقع خطمشيگذاري فرهنگي به ارادة دولت در ايجاد يا تحکـیم و يـا تغییـر
مقررا و تنظیما در عرصة فرهن

معطوف است .چنین ارادهاي ،ميتواند ايجابي يا سلبي

باشد (وحید217 :7910 ،ـ.)900
اما در تلقي دوم ،برخي معتقدند که ترکیب سیاست فرهنگي ،ترکیب وصفي بوده ،يعنـي
سیاستي که فرهنگي است ،در اين صور سیاستگذاري فرهنگي نیز به مجموعة وسیعي از
اقداما اطالق مي شود که هدف و جهت آنها ،توسعة حیا فرهنگي است .در اين تعريفها،
چیستي سیاستهاي فرهنگي را بايد در چیستي فرهن

جستوجـو کـرد .چیسـتياي کـه

مباني آنرا بايد در نظرهـاي فالسـفه و نظريـهپـردازان فرهنـ

رديـابي کـرد .در ايـن نگـاه،

سیاستگذاري فرهنگي از نوع برنامهريزي راهبردي است ،که از آرمانها و ارزشهاي جامعه
(ايدئولوژي) الهام ميگیرد و دو نوع برنامهريزي میانمد و کوتاهمد (طرحهـاي اجرايـي)
را هدايت ميکند (اجاللي.)49 :7979 ،
با توجه به اين دو تلقي ،ميتوان گفت سیاستگـذاري فرهنگـي هـدف عـام اثرگـذاري در
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حوزة فرهن

و توسعة فرهنگي را دنبال ميکند .يکي از صاحبنظران اين حوزه با تمـايز بـین

هدفهاي سیاست گـذاري فرهنگـي بـر ايـن بـاور اسـت کـه سیاسـتگـذاري فرهنگـي ،گـاه
سیاستگذاري براي توسعة فرهن
کاربرد ،فرهن

است و گاه سیاستگذاري براي توسعة پايدار ،که در اولـین

به مفهوم محدودتر و در دومین نگرش ،به مفهوم وسیعتـر بـهکـار مـيرود .در

نگرش اخیر به نقش نگرش فرهن

در توسعه تأکید ميشود (اشتريان.)70 :7917 ،

3ـ .3فرهنگ

در اينجا مـراد از فرهنـ  ،بـر اسـاس تعريـف شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي آمـده اسـت:
«نظاموارهاي است از عقايد و باورهاي اساسي ،ارزشها ،آداب و الگوهاي رفتاري ريشـهدار و ديرپـا،
نمادها و مصنوعا که ادراکا  ،رفتار و مناسبا جامعه را جهت و شکل مـيدهـد و هويـت آنـرا
ميسازد» (سند مهندسي فرهنگي کشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي.)7992 ،
26

3ـ .6فرایند سیاستگذاری فرهنگی

سیاست گذاري فرهنگي ازجمله موضوع هايي است که متغیـر هـاي زيـاد و پیچیـده اي
دارد و ابزاري که اين متغیرها را به هماهنگي رسانده و سازگاري نظري ،کاربردي و عینـي
را برقرار کرده ،مدل هاي سیاست گذاري فرهنگياند .مدل هاي زيادي در هماهنـ

کـردن

متغیرهاي سیاست گذاري فرهنگي کوشیدهاند و به تناسب قدر ِ کارآيي مدل هـاي خـود،
به بخشي از اين معادال دست يافته اند  .مدل فرايندي يکي از اين مدل هاسـت ،در مـدل
فرايند 7،سیاست عمومي به عنوان مجموعة فعالیت هاي سیاسـي همچـون تعیـین مسـئله،
تعیین دستور جلسه ،تدوين ،مشروعیت بخشیدن ،اجرا و ارزيابي در نظـر گرفتـه مـيشـود
(.)Dye, 1992, p. 14-15
بنابراين ،فرايند سیاستگذاري فرهنگي ،به مجموعه فعالیتهاي نظاممندي که در رابطه
با تدوين و تنظیم سیاستهاي فرهنگي انجام ميگیرد و زنجیرة فعالیت يـک سیسـتم را در
رابطه با سیاستگذاري فرهنگي شکل ميدهـد ،اطـالق مـيشـود .بـه بیـاني ديگـر ،فراينـد
سیاستگذاري فرهنگي ،مجموعهاي از اقداما عقالني اسـت کـه طـي فراينـدي بـه انجـام
رسیدهاند که متشکل از اقداما لزوماً سیاسي است .اين اقداما سیاسي را ميتوان بهعنوان
1. Process Model
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فرايند سیاستگذاري قلمـداد کـرد و آنـرا همچـون مجموعـهاي از مراحـل زمانبنـديشـدة
بههممرتبط تصور کرد.
الزم به يادآوري است که دربارة مراحل فرايند سیاستگـذاري ،مطالـب بسـیاري مطـرح
شده است .اولین مدل از فرايند سیاستگذاري را هارولد السول بیان کرده اسـت کـه هفـت
مرحله دارد و با جمعآوري اطالعا شروع و با ارزيابي به پايان مـيرسـد (هاولـت و رامـش،
.)27 :7910
هاولــت و رامــش نیــز فراينــد سیاســتگــذاري را بــه پــنح مرحلــه تقســیم کــردهانــد:
.7دستورگذاري .2 ،تنظیم خطمشـي .9 ،تصـمیمگیـري .5 ،اجـراي خـطمشـي .4 ،ارزيـابي
خطمشي (همان.)70 :
میشل و اسکا  7فرايند سیاستگذاري را توالي منطقي فعالیتهايي ـ تعريـف مشـکل،
دستورگذاري ،تهیه و تنظیم سیاست ،مشروعیت بخشي ،اجـرا ،ارزيـابي و تغییـر ـ توصـیف
ميکنند که بهواسطة آنها ،سیاستهاي عمومي ايجاد ميگردد .البته آنها بـر ايـن نکتـه هـم
تأکید دارند که گاهي اوقا برخي مراحل ناديده گرفته ميشود.
فرايند خطمشيگذاري عمومي بهطور کلي شامل مراحل زير است:
 .7شناخت ،درک و بیان مسئله يا مشکل عمومي؛
 .2ارجاع و طرح مسئله در سازمانهاي عمومي؛
 .9شکلگیري ،تهیه و تدوين خطمشي؛
 .5قانونيکردن و مشروعیت بخشیدن به خطمشي؛
 .4ابالغ و اجراي خطمشي عمومي؛
 .0ارزيابي خط مشي اجراشده و کسب اطالعـا از بازتـاب عملیـا اجراشـده (الـواني و
شريفزاده.)77 :7911 ،
بايد توجه داشت که اين مراحل روابطي پويا و چندسويه با هم دارند.
در يک نگاه کلي ،فرايند سیاستگذاري سه مرحلة  .7تدوين و تنظیم چرخة خطمشـي،
 .2اجرا و بهکارگیري خطمشي و  .9ارزيابي دارد (قليپور.)724 :7992 ،
1. E. Kraft Micheal & R. Furlong Scott.
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شکل 2ـ  7چرخة سیاستگذاري عمومي

در مقالة پیش رو ،مدل سه مرحلهاي شامل «تدوين»« ،اجرا»« ،ارزيابي» بهعنـوان مـدل
24

پايه درنظر گرفته شده است.
3ـ .9مسئله

مسئله ازجمله مفاهیمي است که تعاريف متفاوتي از آن بهحسـب حـوزة مـورد بررسـي،
وجود دارد .مسئله بهطور کلي عبار است از مانعي که بر سـر راه رسـیدن بـه اهـداف قـرار
ميگیرد (الواني و شريفزاده.)00 :7911 ،
مسئلة عمومي را مي توان يک نیـاز ،يـک کمبـود ،يـک محـدوديت ،يـا يـک نارضـايتي
محسوس در جامعه دانست که قابل تشخیص و احساس است و راهحلي براي آن ،جستوجو
ميشود (الواني.)90 :7917 ،
مسئله وقتي وجود دارد که بازيگران اجتماعي میان آنچه هست و آنچه ميتواند يـا بايـد
باشد ،شکاف و فاصله ببینند (وحید.)72 :7919 ،
 .6روش تحقیق
روشي که اين پژوهش از آن استفاده کرده و براساس آن ،به شناخت و گردآوري منابع و
سپس تحلیل ،نقد و فهم موضوع مورد مطالعه پرداخته بـر اسـاس ديـدگاه هفـتگانـة پیـاز
پژوهش بوده که در جدول ذيل است و در ادامه بهاختصار تشريح ميشود.
پر واضح است که اساس مناظر هفتگانة تأمل در پیاز پـژوهش و روشـن کـردن نسـبت
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پژوهش جاري با هريک از منظرهاي آن ،محق را در ارائة تصويري جامع و روشن از فراينـد
تحقی  ،ياري ميکنند (داناييفرد ،الواني و آذر4 :7917 ،ـ.)5
پارادايم

تفسیري

جهتگیري پژوهش

کاربردي

رويکرد پژوهش

استقرايي

نوع پژوهش

کیفي

صبغة پژوهش

کتابخانهاي و میداني

استراتژي پژوهش

تحلیل مضمون

شیوة گردآوري دادهها

مصاحبه و اسناد و مدارک

 )2روش پژوهش :اين پژوهش ،پژوهش کیفي 7است و پارادايم ،رويکـرد و روشهـاي و
فنون جمعآوري ،و تجزيه و تحلیل پژوهش با توجه به اقتضائا اين روش ،انتخاب و بـهکـار
گرفته شده و اين پژوهش بهصور کیفي در پارادايم انتقادي و با رويکرد عام است.
 )9جامعــه و نمون ـة آمــاری پــژوهش :جامعـة آمــاري پــژوهش ،بــازيگران کلیــدي
سیاستگذاري فرهنگي کشور و خبرگان داراي تجربه و دانـش در حـوزة سیاسـتگـذاري و
حوزة فرهن

هستند .نمونة آماري ،نمونه در دسترس خواهد بود.

 )9روش نمونهگیری :از طري نمونهگیري هدفمند انجام شده و تا رسیدن بـه کفايـت
نظري دنبال ميشود.
 )8راهبرد پژوهش :راهبرد اين پژوهش ،تحلیل مضمون 2است .تحلیل مضمون ،روشي
براي شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي کیفي است .اين روش ،فرايندي
براي تحلیل دادههاي متني است و دادههاي پراکنده و متنوع را به دادههاي غني و تفصـیلي
تبديل ميکند.
تحلیل مضمون از قدرتمندترين روشهايي است که ميتواند قطعا گسسـته و پراکنـدة
واقعیت اجتماعي را به روشي نظاممند در کنار يکديگر سازمان داده و تصـويري جـامع از آن
ارائه دهد .اين روش ،يک راهبرد تقلیل و تحلیل دادههاست که توسط آن ،دادههـاي کیفـي،
1. Generic Qualitative Research.
2. Thematic Analysis.
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تقسیمبندي ،7طبقهبندي ،2تلخیص 9و بازسازي 5ميشوند .تحلیل مضمون اصوالً يک راهبرد
توصیفي است که يافتن الگوها و مفاهیم مهم را از درون مجموعه دادههـاي کیفـي تسـهیل
ميکند ( .)Given, 2008: 876درواقع به تحلیل مضمون بايد بـهمثابـة يـک روش بنیـادين
براي تحلیل کیفي نگريست؛ زيرا ايـن روش ،مهـار هـاي محـوري بـراي انجـام بسـیاري از
شکلهاي ديگر تحلیل کیفي را فراهم ميآورد (.)Braun & Clark, 2006
مضمون يا تم ،بیانگر چیز مهمي در داده ها در رابطه با پرسشهاي پژوهش است و تـا
حــدي ،معنــي و مفهــوم الگــوي موجــود در مجموعــهاي از داده هــا را نشــان مــيدهــد
(.)Braun & Clarke, 2006: 82
با توجه به تنوع روشهاي بهکاررفته در تحلیل مضمون و تنـوع ديـدگاه صـاحبنظـران،
عناوين و طبقهبنديهاي متفاوتي براي مضامین وجود دارد .برخي پژوهشـگران ،مضـامین را
بهلحاظ ماهیت و برخي ديگر بـهلحـاظ جايگـاه و سلسـلهمراتـب آنهـا در تحلیـل مضـمون،
23

دستهبندي کردهاند (عابدي جعفري و ديگران.)749 :7990 ،
در ايــن پــژوهش ،بــر مبنــاي نقــش مضــمون در تحلیــل ،از ســه عنــوان مضــمون کــالن،
يکپارچهکننده و کلیدي استفاده شده است.
مبناي طبقهبندي

شرح مضمون

انواع مضمون

بخش عمدهاي از مضامین و کدهاي
شناخته را در خود جاي ميدهد

4

کالن
نقش مضمون در
تحلیل

0

يکپارچهکننده
کلیدي7

مضامین کلیدي را حول يک محور
مشترک گردهم ميآورد
مبیّن نکتة مهم و برجستهاي در متن است
1. Segmented.
2. Categorized.
3. Summarized.
4. Reconstructed.
5. Overarching.
6. Integrative.
7. Key.
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 )0روش جمــعآوری اطالعــات :در ايــن پــژوهش ،ضــمن مطالعـة ادبیــا نظــري و
جمعآوري اسناد و گزارشهـاي مکتـوب مـرتبط ،بـا بهـرهگیـري از فـن مصـاحبة عمیـ و
نیمهساختاريافته ،به جمعآوري اطالعا و دادهها کیفي پرداخته ميشود.
 )9فن تحلیل :چهار روش متداول در تحلیل مضـمون عبـار انـد از :قالـب مضـامین،7
شبکة مضامین ،2ماتريس مضامین 9و تحلیل مقايسهاي.5
در اين پژوهش از روش قالب مضامین استفاده مي شـود .ويژگـي کلیـدي ايـن تکنیـک،
سازماندهي سلسلهمراتبي مضامین و گروهبندي مضامین سطوح پايینتر در قالب خوشههـا و
سپس ايجاد مضامین سطح باالتر است .در صورتي ميتوان ادعـا کـرد کـه قالـب مضـامین،
نهايي و تکمیل شده است که اوالً همة دادهها کدگـذاري شـده باشـند ،ثانیـاً حـداقل دوبـار
دادههاي کدگذاريشده ،مطالعه شود و ثالثاً نظـرِ دو يـا چنـد خبـره دربـارة سلسـلهمراتـب
مضامین پرسیده شود (همان702 :ـ.)779
بنابراين فرايند تحلیل مضـمون ( )King & Horrocks, 2010: 53را مـيتـوان در سـه
مرحله دنبال کرد :کدگـذاري توصـیفي ،4کدگـذاري تفسـیري 0و يکپارچـهسـازي از طريـ
مضامین فراگیر ،7که در جدول ذيل بهاختصار آمده است.
مراحل

اقداما اصلي

مرحلة اول:
کدگذاري توصیفي

ـ مطالعة دقی متن مصاحبه
ـ مشخص کردن بخشهاي مربوط و يادداشتگذاري در کنار آنها
ـ تعريف کدهاي توصیفي
ـ تکرار اين فرايند براي هر مصاحبه و بازنگري کدهاي توصیفي
در حین پیشرفت
1. Template Analysis.
2. Thematic Network.
3. Thematic Matrix.
4. Comparative Analysis.
5. Descriptive Coding.
6. Interpretive Coding.
7. Overarching Themes.
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مرحلة دوم:
کدگذاري تفسیري

ـ خوشهبندي کدهاي توصیفي
ـ تفسیر معناي خوشهها در ارتباط با پرسش پژوهش و
حوزههاي مطالعاتي
ـ بهکارگیري کدهاي تفسیري براي کل مجموعة دادهها

ـ استنتاج مضامین کلیدي براي مجموعة دادهها بهعنوان يک
کل ،از طري مدنظر قرار دادن مضامین تفسیري از موضع
مرحلة سوم:
تئوريک و يا مقاصد عملیاتي پروژه تحقیقاتي
يکپارچهسازي از
طري مضامین فراگیر ـ ايجاد نموداري براي نشان دادن رابطة بین سطوح کدگذاري
در تحلیل
در اين پژوهش 71 ،مصاحبة کیفي با  79نفر از خبرگان و نخبگان حوزة سیاستگـذاري
11

فرهنگي انجام شد .اين افراد بر اساس شناخت قبلي پژوهشگر و با نظرداشـت شـاخصهـايي
همچون داشتن شخصیت اثرگذار ،آشنايي با موضوع ،نخبه بودن و سطح علمي ،خبره بـودن
و داشتن تجربة قابل اعتنا و مؤثر در عرصة سیاستگـذاري فرهنگـي ،از افـرادي کـه امکـان
دسترسي به آنان میسور بود ،انتخاب شدند.
مشخصا کلي مصاحبه شوندگان با حف محرمانه بودن در جدول ذيل آمده است .در
مرحلة اول تحلیل ،متن مصاحبه ها بـه صـور توصـیفي کدگـذاري شـد .ايـن کدگـذاري
توصیفي با مطالعة خط به خط متن پیاده شدة مصاحبه ها انجام گرديده و مضامین توصیفي
به بخش بخش مصاحبه ها نسبت داده شد .پس از کدگذاري توصیفي ،با مقايسة مسـتمر و
چندمرتبه اي کدهاي توصیفي ،و بـا تجمیـع آنهـا ،کـدهاي تفسـیري کـه نشـانگر تفسـیر
تعدادي مضمون توصیفي در قالب مضموني تفسیري يا يکپارچه کننده بود ،تولید شد .اين
کدهاي تفسیري ،گاه يکي از کدهاي توصیفي بود که چند کد توصیفي ديگـر در ذيـل آن
قرار مي گرفت و با تعديل هـاي تفسـیري ،دربرگیرنـدة معـاني کـدهاي زيرمجموعـه خـود
مي شد و يا کد تفسیري جديدي بود که براي تجمیع معناي چندين کد توصـیفي ،تولیـد
گرديد .با ادامة مقايسه و تحلیل مستمر مضامین تفسـیري ،درنهايـت مضـامین فراگیـر و
مسائل فرايند سیاست گذاري فرهنگي کشور ظهور يافت که در بخش نتايح به طور کامـل،
تحلیل ميگردد.

مسائل فرايند سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا .از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگي

رديف

جلسا

7

دانشیار

عضو هیئت علمي دانشگاه تهران و از معاونان
دبیرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي

2

2

سطح
چهار

9

دکترا

5

استاديار

4

سطح سه

0

دانشیار

7

استاديار

1

کارشناسي
ارشد

9

دانشیار

70

پزشکي
حرفهاي

77

دانشیار

72

دکترا

79

کارشناسي
ارشد

مد

سابقة علمي و اجرايي

کلما

میزان
تحصیال

حجم جلسا

241

79915

عضو هیئت امناي دفتر تبلیغا اسالمي،
مشاور وزير فرهن و ارشاد و رئیس ساب
ادارة کل فرهن و ارشاد استان قم

7

721

0701

رايزن فرهنگي ايران در فرانسه ،معاونت
سینمايي وزار فرهن و ارشاد

7

04

5911

معاون فرهنگي سازمان مديريت و
برنامهريزي و رئیس کمیسیون فرهنگي
اجتماعي شوراي عالي انقالب فرهنگي
نمايندة مجلس شوراي اسالمي و رئیس
کمیسیون فرهنگي مجلس
وزير فرهن

و ارشاد اسالمي

دبیر کارگروه تدوين سند مهندسي فرهنگي
کشور
وزير فرهن

و ارشاد اسالمي

7

700

1915

7

71

4059

2

771

79774

7

700

7519

7

74

0550

رئیس دانشکدة مديريت دانشگاه عالي دفاع
ملي و عضو باسابقة شوراي عالي انقالب
فرهنگي

2

710

77477

معاون دبیرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي

7

70

5912

2

717

74279

7

90

4909

2

259

79747

23

2335

292320

رئیس دانشکدة فرهن و ارتباطا
دانشگاه امام صادق
رئیس پژوهشکدة صدرا و عضو بخش
فرهنگي دفتر مقام معظم رهبري؛
رئیس شوراي فرهن
جمع

عمومي کشور
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الزم به يادآوري است که پژوهشگر ،بـهرغـم سـختي همـاهنگيهـا ،ضـمن وفـاداري بـه
نمونه گیري هدفمند و انتخاب افراد اصلي از خبرگان و نخبگـان مـرتبط ،گفـتوگوهـا را تـا
رسیدن به اشباع نظري دنبال کرده و درنهايت ،با بـیش از  90سـاعت گفـتوگـو ،ايـن امـر
محق گرديد.
 )3اعتمادپذیری یافتههای پژوهش :بسیاري از پژوهشگران معتقدنـد کـه تحقیقـا
کیفي نیازمند معیارهاي ارزيابي خاص خود هستند .بهعنوان نمونه گوبا و لینکـولن ()7914
چهار معیار کیفي را بهجاي معیارهاي ارزيابي کمي رايح ،پیشنهاد کردهاند:
الف) اعتباربخشي بهجاي

اعتبارسنجي؛7

ب) انتقالپذيري بهجاي

تعمیمپذيري؛2

ج) انحراف قابل پیگیري بهجاي قابلیت
د) صحهپذيري بهجاي
11

اطمینان؛9

بيطرفي5.

افزون بر معیارهاي باال  ،معیارهاي ديگري نیز براي ارزيابي تحلیـل هـاي کیفـي وجـود
دارن ـ د کــه انتخــاب آنهــا بــه رويکــرد فلســفي و روش شــناختي پژوهشــگر بســتگي دارد
(.)Guba & Lincoln, 1985
بهطور کلي ،از معیارهاي ارزيابي تحقیقا کیفي ميتوان براي ارزيـابي تحلیـل مضـمون
نیز استفاده کرد .کین

و هـاروکس ،چهـار فراينـد اسـتفاده از کدگـذاران مسـتقل و گـروه

خبرگان ،4دريافت بازخورد از پاسخدهندگان ،بهکارگیري تطاب همگوني 0و عرضة توصـیفي
غني و ثبت سواب ممیزي 7را بـراي ارزيـابي تحلیـل مضـمون پیشـنهاد کـردهانـد (عابـدي
جعفري و ديگران717 :7990 ،ـ.)792
براي حصول اطمینان از روايي پژوهش يعني دقی بودن يافتههـا از ديـدگاه پژوهشـگر،
1. credibility vs. validity.
2. transferability vs. generalisability.
3. tracable variance vs. reliability.
4. confirmability vs. neutrality.
5. Independent Coders and Expert Panels.
6. Triangulation.
7. Thick Description and Audit Trails.
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مشارکتکنندگان يا خوانندگان پژوهش گزارش پـژوهش ( )Creswell, 2003اقـداما زيـر
انجام شد:
 .2استفاده از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان :هـدف کدگـذاري مسـتقل ،در بیشـتر
موارد ،اثبا روايي و پايايي تحلیل مضمون نیست ،بلکه کمک به پژوهشگر است تـا بـهطـور
انتقادي دربارة ساختار مضامینِ پیشنهادي خود و تصمیماتي کـه دربـارة کدگـذاري گرفتـه
است ،فکر کند؛
 .9دریافت بازخورد از پاسخدهندگان :در اين فرايند ،پژوهشگر نتايح تحلیل خـود را در
اختیار پاسخدهندگان قرار ميدهد و از آنان ميخواهد تا دربارة میـزان همخـواني و تناسـبِ
میان تفاسیر وي و تجارب خودشان ،اظهارنظر کنند؛
 .3بررسی همکار :پژوهشگر ،نتیجة کار را که شامل مسائل اصلي فرايند سیاستگـذاري
فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــران بــود در جلســهاي بــا ســه نفــر از متخصص ـان عرص ـة
سیاستگذاري فرهنگي کشور ارائه کرد و آنان نیز به بررسي يافتـههـا و اظهـارنظر در مـورد
آنها پرداختند.
ازاينرو براي ارزيابي دادههاي بهدستآمده از روش تحلیل مضمون و نیز افـزايش میـزان
اعتبار اين دادهها ،از دو روش استفاده شده است .7 :استفاده از کدگـذاران مسـتقل و گـروه
خبرگان؛  .2دريافت بازخورد از مصاحبهشوندگان.
بر اين اساس ،پس از مقايسههاي مستمر و ارزيابي اولیه در گروه سه نفري همکاران20 ،
مسئله از مصاحبهها بهدست آمده است که در قالب پرسشنامه بـراي  57نفـر از خبرگـان و
مصاحبهشوندگان ارسال شد که پـس از پیگیـري ،درنهايـت  90پرسـشنامـه تکمیـلشـده
دريافت شد .در اين پرسشنامه از خبرگان و مصاحبهشوندگان خواسته شد تـا بـه هريـک از
مسائل بین يک تا پنح نمره دهند و همچنین دربارة مسـائل نظـر خـود (اصـالح ،حـذف يـا
اضافهشدن گزاره) را بیان کنند.
میانگین کل امتیازهاي ثبتشده براي  20گزاره 5/2 ،است که موافقت نسبي بـا مسـائل
را نشان ميدهد .واريانس معیاري براي اندازهگیري میزان پراکندگي ديـدگاههاسـت کـه بـر
اساس نتايح واريانس 77 ،گزاره زير  7و  9گزاره بـین  7تـا  7/7اسـت .کـمبـودن واريـانس،
کمبودن پراکندگي پاسخها و تمرکز بیشتر ديدگاهها را نشان ميدهد.
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 .7يافتههاي پژوهش
پس از طي مراحل تحلیل مضموني ،مضامینِ استخراجشده بر اساس نقـش آنهـا در سـه
سطح با عنوان مضامین کلیدي ،يکپارچهکننده و کالن نامگذاري شدهاند.
با توجه به مراحل فرايند سیاستگذاري فرهنگي ،در ابتدا مضامین کلیدي هر مصاحبه ذيل
مراحل سهگانة فرايند سیاستگذاري ـ تدوين ،اجرا و ارزيابي ـ استخراج و دستهبندي شدند.
درنهايت  274مضمون کلیدي ذيل دستهبندي سهگانه ،استخراج شد که توصیف کمي
آن به شرح جدول ذيل است:

16

مراحل فرايند سیاستگذاري

تعداد مضامین کلیدي

تدوين

772

اجرا

97

ارزيابي

72

جمع کل

930

بعد از استخراج مضامین کلیدي ذيل دستهبندي سهگانـه ،ضـمن مـرور چنـدباره و انجـام
مقايســههــاي مســتمر 21 ،مضــمون يکپارچــهکننــدة نــاظر بــه مرحلـة تــدوين 79 ،مضــمون
يکپارچهکنندة ناظر به مرحلة اجرا 71 ،مضمون يکپارچهکنندة ناظر به مرحلة ارزيابي بهدسـت
آمد .براي رسیدن و کشف مضامین کالن دو اقدام صور گرفت:
اول ،بــا مــرور برخــي پــژوهشهــاي مشــابه (ر.ک :مــواليي ارانــي )7995 ،در حــوزة
سیاستگذاري ،از سهگانة حوزههاي معرفتي ،زمینهاي و محتوايي بهعنوان حـوزههـاي مسـائل
براي دستهبندي مضامین يکپارچهساز ذيل مراحل سـهگانـه اسـتفاده شـد .بـهگونـهايکـه بـا
استفاده از اين حوزههاي سهگانه ،مضامین يکپارچـهسـاز ،دسـتهبنـدي شـده و در قالـب يـک
جدول سهدرسه جايابي شدند.
دوم ،اقدام دوم درواقع رفتوبرگشت هاي افقي و عمودي مکرر بین مضامین يکپارچهساز
در هر حوزة مسائل (حرکت افقي) و بین مضامین يکپارچـهسـاز ذيـل هـر مرحلـة (حرکـت
عمودي) است که ضمن دقت کردن و غنيسازي مضامین ،درنهايت پژوهشـگر را بـه بیسـت
مضمون کالن رهنمون ساخت که توصیف کمي آن به شرح جدول ذيل است:
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مضامین يکپارچهساز

حوزههاي مسائل

مضامین کالن

معرفتي

4

7

زمینهاي

4

4

7

مديريتي

70

70

9

70

جمع

95

93

22

23

تدوين

اجرا

ارزيابي

جمع

9

5

75

5

70
94
90

بدين ترتیب مسائل فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور در سه دستة مسـائل معرفتـي،
زمینهاي و مديريتي ظهور پیدا کرد که در نمودار ذيل نشان داده شده است:
حوزة مسائل مدیریتی

 .7عدم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور؛
 .2عدم هماهنگي و انسجام نهادهاي اصلي در فرايند سیاستگذاري فرهنگي؛
 .9عدم تأمین انسجام محتوايي در سیاستها؛
 .5حضور کماثر و غیرهدفمند حوزة علمیه در فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور؛
 .4حضور کمرم مراکز مطالعاتي و پژوهشي در فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور؛
 .0الگو و سازوکار ضعیف ،منفعل و ناقص شناسايي مسائل فرهنگي؛
 .7ساختار و سازوکار ضعیف تصمیمسازي و الگوي تصمیمگیري ناکارامد؛
 .1اجراييسازي ،حلقة مفقودة اجراي اسناد و سیاستهاي فرهنگي؛
 .9ضعف نظار بر اجرا و ارزيابي اجراي سیاستها؛
 .70کمبود نیروي انساني متخصص و متعهد فرهنگي.

حوزة مسائل معرفتی

 .7حاکم نبودن گفتمان انقـالب اسـالمي در
نهادهاي سیاستگذار و شائبه وجود نـوعي
حاکمیت دوگانه
 .2روشن نبودن مباني و امتداد نیافتن ان در
فرايند سیاستگذاي فرهنگي
 .9جريان کم رم علوم انساني -اسالمي بـومي
در فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور
 .5عدم مواجهـه دانشـي پايـه و حرفـهاي بـا
عرصه سیاستگذاري فرهنگي
 .4تقلیــلگرايــي در برداشــت از ماموريــت
نهادهاي سیاستگذار فرهنگي

حوزة مسائل زمینهای
 .7در اولويت نبودن و مظلومیت فرهن
 .2ضعف عمومي نظاما حاکمیتي کشور
 .9سیاست زدگي فرايند سیاسـتگذاري فرهنگـي
کشور
 .5نقش انفعالي مـردم در فراينـد سیاسـتگذاري
فرهنگي کشور
 .4غفلـــت از نفـــوذ دشـــمن وعناصـــرنامطلوب
واثرگــذاري انهــا در فراينــد سیاســتگذاري
فرهنگي کشور
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با توجه به يافتههاي اين پژوهش ،مضامین کالن بیستگانه ،مسائل اصلي فرايند
سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است ،لذا اينگونه ميتوان گفت که مسائل
فرايند سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران شامل  4مسئلة معرفتي ـ دانشي4 ،
مسئلة زمینهاي ـ محیطي و  70مسئلة مديريتي است که در ادامه تشريح ميشوند.
بديهي است که هر مسئلهاي ،خود شامل ترکیبي از مسائل خردتر ناظر به مراحل سهگانة
تدوين ،اجرا و ارزيابي هستند .الزم به يادآوري است براي رعايت اصل محرمانه بودن ،ارجاعا
به مصاحبهها بهعنوان مثال بهصور (م )7که بهمعناي مصاحبه با نفر هفتم ،است.
1ـ .2مسائل معرفتی
مسائل «حوزة معرفتی»
فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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 .3حاکم نبودن گفتمان انطيب اسيمي در نهادهاي سياستگذار و دالبة وجود نوعي حاکميت دوگانه؛
 .5رودن نبودن مباني و امتداد نيافتن آن در فرايند سياستگذاري فرهنگي؛
 .1جريان کمرمق علوم انساني ي اسيمي بومي در فرايند سياستگذاري فرهنگي کوور؛
 .4عدم مواجهة دانوي پايه و حرفهاي با عرصة سياستگذاري فرهنگي؛
 .2تطليلگرايي در بردادت از مأموريت نهادهاي سياستگذار فرهنگي.
مسائل معرفتي ـ دانشي ،بنیاديترين مسائل فرايند سیاستگذاري فرهنگي است که
منشأهاي آن ،مباني شناختي ،فکري ـ انديشهاي و دانشهاي مرتبط با سیاستگذاري فرهنگي
هستند .تعداد مسائل معرفتي ـ دانشي 4 ،مسئله است که در ادامه هريک تشريح ميشود.
7ـ1ـ .1حاکم نبودن گفتمان انقالب اسالمي در نهادهاي سياستگذار و شائبة وجـود نـو ي
حاکميت دوگانه

اولــین مســئله در حــوزة معرفتــي ،حــاکم نبــودن گفتمــان انقــالب اســالمي در فراينــد
سیاستگذاري فرهنگي است .يکي از داليل تأخیر در شکلگیري دولت اسالمي را بايـد تقابـل
گفتماني در سطح ادارة نظام جمهوري اسالمي دانست ،با وجود چهـلسـالگي نظـام اسـالمي،
همچنان نظريههاي جدايي دين از سیاست بهصور نظري يا عملي ترويح ميشوند.
انقالب پیروز شد طبیعتاً در ايـن شـرايط ،دو گفتمـان شـکل گرفـت ،يکـي
گفتمان ادامة برنامههاي توسعة نظام شاهنشاهي که کامالً متکي بـر همـین

مسائل فرايند سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا .از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگي

گفتمان توسعة غرب بود که در داخل کشور ما سابقه داشت ،مـدير و اسـتاد
داشت ،کارشناس داشت .يک گفتماني هم امام گفته بود بعضـي از آخونـدها
ميفهمیدند ،اينها سعي ميکردند اينها عملیاتي شود امـا ايـن را تبـديل بـه
يک مدل برنامهريزي و سیاستگذاري نکرده بودند و درعینحال کشور هـم
ميخواست اداره شود (م.)9

اين تقابل نظري و عملي در میدان ادارة کشور ،شائبة نـوعي حاکمیـت دوگانـه را القـا
مي کند ،مسئله اي که اين جريان عالقمند است ضمن برجسته کردن و واقعـيسـازي ايـن
شائبه ،منوأ آنرا به انديشه و ساختار سیاسي نظام جمهوري اسالمي که در قـانون اساسـي
متجلي است ،برگرداند .در مقابل ،جريان انقالبي ضمن هوشیار بودن ،بر خلـوص مبـاني و
اصول حاکم بر قانون اساسي ،شبهة وجود حاکمیت دوگانه را نپذيرفته و وجود اين تصوير
از حاکمیت دوگانه را ناشي از عدم اعتقاد و التزام عملي کارگزاران جمهـوري اسـالمي بـه
مباني نظام مي داند و تأکید دارد که در صور حاکم شـدن گفتمـان انقـالب اسـالمي در
سطح کارگزاران نظام ،مسیر براي جاري شدن قانون اساسي و ساختاردهي کالن حاکمیت
اسالمي مبتني بر مباني و اصول آن مانند اصل واليتفقیه باز مي شود .گويي در جمهـوري
اسالمي هر زمان که انقالبي عمل کرديم پیش رفتیم و هـر زمـان از انقالبـيگـري کوتـاه
آمديم ،متوقف شديم.
بنابراين همة اينها به مبنا برميگردد .من بهعنوان يک مدير اجرايـي دارم بـا
شما صحبت ميکنم هر جا که تالش کردم ايـن مبـاني را عمـل کـنم جلـو
رفتیم در حد همین حداقلهايي که فهمیديم و عمل کرديم .من بـهعنـوان
يک آدم عملیاتي در حوزة فرهن

با اطمینان ميتوانم بگويم که اين مبـاني

در حوزة عمل ميتواند کارساز باشد .اين را ميشود ارزيابي کرد (م.)9

بههرروي ،اين تقابل گفتماني ،بر مراحل سهگانة فرايند سیاستگذاري فرهنگي همچـون
عرصههاي ديگر ادارة حاکمیت تأثیر ميگذارد .حضور مؤثر جريـانهـاي فکـري متفـاو بـا
مباني انقالب اسالمي در نهادهاي سیاسـتگـذار فرهنگـي ،تفـاو مبنـاي فکـري بـازيگران
اجــراي سیاســتهــاي فرهنگــي و تفــاو مبنــاي فکــري نــاظر و مجــري ازجملــه مســائل
استخراجشدة ذيل اين مسئله اصلي است.
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7ـ1ـ .2روشن نبودن مباني و امتداد نيافتن آن در فرايند سياستگذاري فرهنگي

متأسفانه يکي از مشکال اصلي در نظام جمهوري اسـالمي ،عـدم اهتمـام بـه مبـاني و
درنتیجه ،روشن نبودن مباني فرايند اداره و سیاستگذاري فرهنگي است .برخي بحر دربارة
مباني را نوعي استقبال از مباحر نظري صِرف مـيداننـد کـه هـیچ آثـار و پیامـدي نیـز در
عینیت بر آن مترتب نیست ،و امري بيفايده و فقط هزينهاي تلقي ميکنند و برخي نیـز بـه
بهانة عملگرايي ،فرصتي براي بحرهاي فکري و انديشهاي باقي نميگذارند.
در مباحر فرهنگي ،بحر مباني تا مطرح ميشـود احسـاس زيـادبود اسـت
ولي واقعاً کمبود داريم .آگاهيهاي ديني جامعه مـا خیلـي پـايین اسـت بـا
روشهاي مختلف بايد اين اتفاق بیفتد (م.)0

روشن است که عملگرايي بدون تکیه بر مباني ،راه به جايي نميبـرد .شـروع نکـردن از
مبــاني در فرهن ـ  ،باعــر نــوعي ســطحينگــري و تســلط نگــاههــاي صــوري و کمــي در
13

برنامهريزيهاي فرهنگي ميشود.
از سويي ديگر ،جاريسازي مباني از پیچیدهترين اموري است که يک نظام حاکمیتي بـا
آن مواجه بوده و از مظلومیتهاي انقالب اسالمي اين است که بـه نظـر مـيرسـد از مبـاني،
خیلي پیش نرفته و تالش هاي صور گرفته براي مدل اداره و پیشرفت کشـور هنـوز قـرين
توفی نبوده است.
7ـ1ـ .3جريان کمرمق لوم انساني ـ اسالمي بومي در فرايند سياستگذاري فرهنگي کشور

حاکمیت بهواسطة جايگاه ادارة جامعه و مواجه بودن با انبوه مسائلي که در فضاي
عمومي جامعه ايجاد ميشود ،بزرگترين متقاضي و مصرفکنندة علوم انساني است؛ چراکه
پاسخيابي و اقدام براي حل مسائل عمومي در قالب طراحي سیاستهاي اثربخش ،در قدم
نخستین ،نیازمند نظريه ـ که رکن اساسي علوم است ـ بوده و متأسفانه در بسیاري از
موضوعهاي فرهنگي ،بهرغم داشتن منابع غنيِ ديني اسالمي ،هنوز نظريههاي بومي براي
بهرهگیري در سیاستگذاري تولید نشده است و شاهد نفوذ اثرگذار دانشهاي اجتماعي
غربي در طراحي سیاستهاي فرهنگي هستیم.
7ـ1ـ .4دم مواجهة دانش پايه و حرفهاي با رصة سياستگذاري فرهنگي

يکي از چالشهاي اصلي سیاستگذاري در ايران ،عدم مواجهة دانشـي و حرفـهاي بـا ايـن

مسائل فرايند سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا .از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگي

عرصه است ،بهگونهايکه تلقي پیچیدگي و نیاز به تخصص در ايـن حـوزه ،کمتـر مـدنظر قـرار
ميگیرد و برخي افراد ،باتجربة محدودي که در دستگاههاي اجرايي کشور دارند ،ورود خود بـه
اين حوزه را مشروع ميپندارند .عدم آشنايي افراد با دانش سیاستگذاري باعر شده تا عرصـة
سیاستگذاري کشور در سطح پايیني از تخصص و بهصور تجربي اداره شود که هزينـههـاي
هنگفتي را بهواسطة ادارة مبتنيبر سلیقه ،تجربه ،سعي و خطا بر حاکمیت تحمیل مـيکنـد .از
سوي ديگر ،بهواسطة عدم آشنايي افراد با دانش سیاستگذاري ،زبان مشترکي براي گفـتوگـو
و ارتباط مؤثر شکل نگرفته و نوعي آشـفتگي در اسـتخدام و اسـتفاده از واژههـا و اصـطالحا
تخصصيِ سیاستگذاري ايجاد شده است که فضاي گفتوگو و رسـیدن بـه تفـاهم را سـخت و
ديرياب کرده است بهگونهايکه دربارة برخي واژگان و مفاهیم پايه ،تلقيهاي متفـاو و گـاهي
متضاد طرح ميشود .بهعنوان نمونـه ،تلقـي واحـدي از سیاسـت و سیاسـتگـذاري در سـطح
مديران راهبردي کشور وجود ندارد .اکتفا به تجربیا محدود و عـدم حرکـت بـهسـوي تولیـد
دانش سیاستگذاري بومي ،ضعف تکنولوژي تولیـد اسـناد سیاسـت فرهنگـي ،ضـعف ادبیـا
دانش مطالعا اجراييسازي اسناد ،دشواري تدوين شاخصهاي فرهنگي و فقر دانـش ارزيـابي
سیاستهاي فرهنگي ازجمله مسائلي است که ذيل اين مسئله بايد بدان توجه داشت.
7ـ1ـ .5تقليلگرايي در برداشت از مأموريت نهادهاي سياستگذار فرهنگي

يکي از مسائل شناختي در فرايند سیاستگذاري فرهنگي که تـأثیرا قابـل مالحظـهاي
نیز در مراحل فرايند ،خروجـي ،آثـار و پیامـدها دارد ،تقلیـلگرايـي در مأموريـت نهادهـاي
سیاستگذار فرهنگي است .محدود کردن مأموريت نهادهاي سیاستگذاري فرهنگي به امور
فرهنگي و عدم توجه به کارکردهاي فرهنگي نظامهاي غیرفرهنگي ،درواقع مسـئلهاي اسـت
که بر اساس نوعي نگاه محدود به ماهیت و چیستي فرهن
که فرهن

و الگوها تغییرپـذيري آن اسـت

را به يک بخش و حوزة تخصصي محدود مـيکنـد و آنـرا هـمسـن

اقتصادي و سیاسي قرار ميدهد.
در جامعة ما ،نظام فرهنگي آن چیزي که معمـول و متـداول اسـت و بـا آن
حرف ميزنند نظام امور فرهنگـي اسـت ،يعنـي يـک نظـامي اسـت و يـک
سیستمي است که يک مجموعه کارهايي در آن تحت عنوان امـور فرهنگـي
انجام ميشود (م.)7

نظـامهـاي
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نبود نظرية فرهنگي معیار و مورد توافـ  ،عـدم توجـه بـه بعـد فرهنگـي سیاسـتهـاي
غیرفرهنگي ،نگاه جزئي به فرهن

در اجراي سیاستهاي فرهنگي و نگاه محدود به ارزيـابي

فرهنگي و عدم توجه به سیاستهاي غیرفرهنگي از مسائل ذيل ايـن مسـئلة اصـلي اسـت و
بايد بدان توجه شود.
1ـ .1مسائل زمینهای
مسائل «حوزة زمینهای»
فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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 .3در اولويت نبودن و مظلوميت فرهنگ؛
 .5ضعف عمومي نظامهاي حاکميتي کوور؛
 .1سياستزدگي فرايند سياستگذاري فرهنگي کوور؛
 .4نطد انفعالي مردم در فرايند سياستگذاري فرهنگي کوور؛
 .2غفلت از نفوذ ددمن و عناصر نامطلوب و اثرگذاري آنها در فرايند سياستگذاري فرهنگي کوور.
گروهي ديگر از مسائل ،ناشي از بستر و محیطي است که فرايند سیاستگذاري فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران در آن شکل ميگیرد .اين مسائل بهعنوان مسائل زمینهاي ـ محیطي
نامگذاري شدهاند که تعدادشان  4مسئله است و بهاختصار تشريح ميشوند:
7ـ2ـ .1در اولويت نبودن و مظلوميت فرهنگ

شايد بتوان اصليترين مسئلة محیطي ـ زمینهاي عرصة سیاستگذاري فرهن
اولويت نبودن فرهن

دانست .نگاه فرعي و حاشیهاي به فرهن

را در

بر همة مراحل فرايند

سیاستگذاري فرهنگي اثرگذار است و در هر مرحلهاي سبب ايجاد چالشهايي ميشود که
ناگزير بايد برايش تدبیري انديشیده شود .اين مسئله مربوط به دوره يا دولت خاصي نیز
نميشود و تقريباً در همة دولتها ،در حاشیه بوده است.
فرهن

در اين جامعه (چـه در دولـتهـاي قبـل و چـه در ايـن دولـت) در

حاشیه بوده و هیچوقت جدي گرفته نشده است (م.)72

اين مسئله ،محدود به کارگزاران حاکمیتي و مديران اجرايي کشور نميشـود و بـه نظـر
ميرسد فرهن

حتي در میان نخبگان نیز جايگاه خود را نیافته است.

مسئلة فرهن

اوالً در جامعة ما حتي بـین نخبگـان مـا جايگـاه خـودش را
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نیافته است و تأثیرا مستقل و غیرمستقلش را در اليههاي حتي نخبگـاني
نشان نداده است (م.)79

در اولويت نبودن موضوعهاي فرهنگي در نهادهاي سیاستگذار ،نگاه حـداقلي بـه فرهنـ
در دستگاههاي اجرايي کشور ،دو زيرمسئلهاي هستند که در ذيل اين مسئله قابل بررسياند.
7ـ2ـ .2ضعف مومي نظامهاي حاکميتي کشور

در يک نگاه کلي ،کشـور يـک نظـام برنامـهريـزي دارد .طبـ قاعـده بايـد قـوة مقننـه
برنامه ريزي کند و برنامه را به قانون تبديل کند و به قوة مجريه بدهد ،قوة مجريه فقط اجـرا
کرده و قوة قضايیه نظار کند .آنچه در عمل صور ميگیرد ،اينکـه برنامـه توسـط دولـت
آماده ميشود و قوة مقننه بررسي و مصوب ميکند .بـر اسـاس يـک الگـوي تصـمیمگیـري
جغرافیا پايه ،مبتنيبر مشارکتِ برابر همة نمايندگان مصوب ميشود .ضعف نظام برنامهريزي
کشور ،برنامه گريزي ،اجـراي گزينشـي و عـدم تعهـد بـه اسـناد باالدسـتي ،ضـعف عمـومي
نظامهـاي حـاکمیتي در اجـرا و عـدم انسـجام نـاظران و مقاومـت نهادهـا دربرابـر ارزيـابي،
ريزمسائلي است که ذيل اين مسئله قرار گرفته است.
7ـ2ـ .3سياستزدگي فرايند سياستگذاري فرهنگي کشور

متأسفانه فرايند سیاست گذاري در کشور ،تحتالشـعاع روابـط سیاسـي و جنـاحي قـرار
گرفته است .هر مسئولي مطاب با سلیقة سیاسياش ،عدهاي را وارد فراينـد سیاسـتگـذاري
ميکند و عدهاي را کنار ميگذارد .اين اثرگذاري بهحدي اسـت کـه حتـي بـا عـوض شـدن
نگرش سیاسي سیاستگذاران ،سیاستهايي کـه از سـوي سیاسـتگـذاران قبلـي تـدوين و
مصوب شده بودند ،سیاستهايي نادرسـت و سـیاه خوانـده شـده و لغـو مـيشـوند ،کـه بـه
بياعتمادي بین سیاستگذاران قبلي و موجود دامن ميزند.
يک نکتة ديگر هـم در تطـاب و آمـد و شـد مجلـسهـا و دولـتهـا داريـم
ميبینیم ،آن اين است که باالخره سالي متفاوتي که افراد و جريانا دارنـد
بــهنــوعي جبهــههــاي سیاســي دارنــد ،ايــنهــا آثــار خــودش را در
سیاستگذاريهاي پايیندستي برنامهريزيها نشان ميدهد در بودجهبنـدي
ساالنه ،در نوشتن برنامههاي پنحسـاله کـه مبنـايش توسـط دولـت تعیـین
ميشود و ميرود توسط مجلس تصويب ميشود (م.)70
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اثرگذاري مالحظا سیاسي در سیاستگذاري ،دخالت اين مالحظا در اجـراي سیاسـتهـاي
فرهنگي و مداخلة مالحظـا سیاسـي در وضـعیتشناسـي فرهنگـي و ارزيـابي سیاسـتهـا ،سـه
ريزمسئلهاي است که بهروشني بیانگر ابعاد اين مسئله در مراحل فرايند سیاستگذاري فرهنگي است.
7ـ2ـ .4نقش انفعالي مردم در فرايند سياستگذاري فرهنگي کشور

جايگاه مردم در انديشة سیاسـي امـام خمینـي بسـیار پررنـ

اسـت و اصـوالً يکـي از

ويژگيهاي بنیادين نظام جمهوري اسالمي ،رکن بودن نقـش و حضـور مـردم در آن اسـت.
انقالب اسالمي با به خدمت گرفتن ظرفیتهاي عظیم مردمي ،آرمانهـا و اهـداف انقـالب را
محق کرده است .متأسـفانه پـس از تشـکیل نظـام جمهـوري اسـالمي ،بـا گذشـت زمـان،
مشارکت و نقشآفريني ظرفیتهاي مردمي براي پیشـبرد اهـداف نظـام ،کـم شـده اسـت و
حاکمیت با تصديگري ،در جايگاه متولي همة امور قرار گرفته است.
31

به نظر ميرسد در صحبتهاي اخیر مقام معظم رهبري در عرصة فرهنـ ،
برگشت به مردم خیلي جدي است .مثالً عباراتي کـه آقـا در برخـي احکـام
مطرح کردند ،فضاي توجه به جوان مؤمنِ انقالبي و حمايت از حرکـتهـاي
خودجوش مردمي ،ميتواند مؤيد همین فضا باشد (م.)2

بنابراين ،امروزه شرايط بهگونهاي است که گويي نقش مردم در فضـاي فرهنگـي کشـور،
يک نقش انفعالي محض و تنها در جايگاه مصرفکنندة محصوال و خدما فرهنگـي اسـت
و در فرايند سیاستگذاري فرهنگي ،هیچ نقش مؤثري در طراحي نظام فرهنگي کشور بـراي
مردم در نظر گرفته نشده است .عدم تأمین مشارکت مردم و نخبگان در تدوين سیاستهاي
فرهنگي ،عدم مطالبهگري مردمي براي اجراي سیاستها ،بستر غیرآمادة نقشآفريني مـردم
در اجراي سیاستهاي فرهنگي و عدم بهرهگیري از ظرفیـتهـاي نظـارتي مردمـي ازجملـه
ريزمسائلي استخراجشده ذيل اين مسئله است.
7ـ2ـ .5غفلت از نفوذ دشمن و ناصر نامطلوب و اثرگذاري آنها در فرايند سياسـتگـذاري
فرهنگي کشور

وجود دشمن براي نظام جمهوري اسالمي يک امر واقعي است .اولین راهبـرد دشـمن در
مواجهه با يک نظام ،ايجاد فضاي غفلت نسبت به حضور خود است ،تا بتواند در سـاية امنـي
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که اين غفلت برايش ميافريند به اهداف خـود دسـت يابـد .حضـور دشـمن در زمینـههـاي
مختلف يک واقعیت ترديدناپذير است ،ولي به نظر ميرسد پس از مدتي تجربـة عرصـههـاي
مختلف ،تمرکز و شد عمل دشمن بر حوزة فرهن

قرار گرفته است:

دشمن همة روشها را براي تمام کردن کار انقالب تجربه کرد و درنهايت به اين
نتیجه رسید که ذا اين انقالب فرهن

است و مادام که فرهن

اسـالمي در

رگهاي اين مردم جاري و ساري است ،نميتوان انقالب را از پا درآورد (م.)5

بهگونهايکه بايد دشمن را يکي از بازيگران اثرگـذار در عرصـة فرهنـ

دانسـت و بـراي

مواجهه ،طراحي متناسب با الگوي دشمني او در نظر گرفت.
به نظرم{يکي از بازيگران اصلي فرهن

در ايران} دشمن است ،يعنـي آنهـا

ميتوانند برنامهريزي کنند و برنامههـاي خودشـان را اجـرا کننـد ...سـاختار
تشکیالتي که مـينشـینند تصـمیم مـيگیرنـد و تصمیمشـان را عملیـاتي
ميکنند ...بهمعناي تشکیالتي که برنامهريزي ميکند و عـواملي را در داخـل
و خارج کشور تعیین ميکند که فرهن

را مديريت کنند (م.)9

نقشآفريني دشمن با مسئلهسازي و تعیین جهتگیـريهـا ،کارشـکنيهـاي دشـمن در
اجراييشدن سیاستهاي فرهنگي و اختالل در سامانههاي محاسباتي نهادهاي سیاستگـذار
توسط دشمن ،ريزمسائلي است که ذيل اين مسئله احصاء شده است.
1ـ .3مسائل مدیریتی

مسائل «حوزة مدیریتی» فرایند سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 .7عدم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور؛
 .2عدم هماهنگي و انسجام نهادهاي اصلي در فرايند سیاستگذار فرهنگي؛
 .9عدم تأمین انسجام محتوايي در سیاستها؛
 .5حضور کماثر و غیرهدفمند حوزة علمیه در فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور؛
 .4حضور کمرم مراکز مطالعاتي و پژوهشي در فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور؛
 .0الگو و سازوکار ضعیف ،منفعل و ناقص شناسايي مسائل فرهنگي؛
 .7ساختار و سازوکار ضعیف تصمیمسازي و الگوي تصمیمگیري ناکارامد؛
 .1اجراييسازي ،حلقة مفقودة اجراي اسناد و سیاستهاي فرهنگي؛
 .9ضعف نظار بر اجرا و ارزيابي اجراي سیاستها؛
 .70کمبود نیروي متخصص و متعهد فرهنگي.
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گروهـي ديگـر از مسـائل ،ناشـي از نـوع ســاختار و الگـوي مـديريتي اسـت کـه فراينــد
سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبتنيبر آن برنامهريزي ،سازماندهي ،نظار
و پشتیباني مي شود .اين مسائل که تعدادشان  70مسئله است بـهعنـوان مسـائل مـديريتي
نامگذاري شدهاند که در ادامه ،به توضیح آنها پرداخته ميشود:
7ـ3ـ .1دم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور

شوراي عالي انقالب فرهنگي ،بايد قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور باشد .پرسش اين است
که آيا اين شورا ،اکنون در اين جايگاه قرار دارد؟ پاسخ بسیاري از صـاحبنظـران و خبرگـان
به اين پرسش «نه» است.
امروزه شايد کلیدي ترين مسئلة فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور عدم استقرار کامل
قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور است .براي استقرار اين قرارگاه بايد الزاماتش تأمین شـود .بـر
36

اساس قاعدة استلزام در فقه؛ «من استلزم بشيء فقد استلزم بلوازمه» اگر شما ايـن سیسـتم
را پذيرفتید بايد استلزاماتش را هم بپذيريد .به نظر ميرسد الزامـا اسـتقرار شـوراي عـالي
انقالب فرهنگي در قامت قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور مهیا نیست.
اين قرارگاه عقبه و صفي دارد که عملکرد اين قرارگاه را رقم ميزننـد و در صـورتي ايـن
قرارگاه مستقر خواهد بود که اين عقبه و صف ،بهواقع محق شوند .عدم تحق لوازم حرکت
قرارگــاهي در طراحــي سیاســتهــاي فرهنگــي ،عــدم تشــکیل ســازوکار قرارگــاهيِ اجــراي
سیاستهاي فرهنگي ،بالفعل نشدن ظرفیتهاي نظـارتي و اقتـدار ناکـافي قرارگـاه مرکـزي
فرهن

کشور در نظار  ،ريزمسائلي است که مبتنيبر فرايند سیاستگذاري فرهنگي ،ذيـل

اين مسئله شناسايي شده و قابل طرح است.
7ـ3ـ .2دم هماهنگي و انسجام نهادهاي اصلي در فرايند سياستگذاري فرهنگي

فرايند سیاستگذاري فرهنگي ،خطي نیست و بهصـور چرخـهاي اسـت .مراحـل ايـن
چرخه ،به يکديگر وابستهاند و بر هم اثرگذارند .تدوين سیاستها بر اجرا ،و الگوي ارزيابي بـر
اجرا و حتي تدوين اثرگذار است .بنابراين بايد نهادهاي موظف در مراحل مختلف بـهصـور
هماهن

و منسجم بهمثابة يک کل واحد عمل کنند اما متأسفانه نبود نگـاههـاي کـلگـرا و

جزئينگريهاي بیشازحد ،باعر ايجاد مشکال عديدهاي در تنظیم مناسبا بین نهادهـاي
اصلي در فرايند سیاستگذاري فرهنگي شده است.

مسائل فرايند سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا .از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگي

برخي صاحبنظران عدم انسجام در فرايند سیاستگذاري فرهنگي را بـهسـبب کارهـاي
پراکنده ،عدم رعايت سلسلهمراتب و رابطة طولي مراحل سیاستگذاري فرهنگي ميداننـد و
برخي ديگر ،نبود انسجام و هماهنگي بین نهادهاي سیاستگذار فرهنگي به حوزة ساختارها،
و به طراحي نامتجانس نهادهاي مزبـور نسـبت داده و برخـي ديگـر نیـز ايـن ناهمـاهنگي و
پراکندگيها را به حوزة کنشگران و غلبة نگاههاي بخشي در آنها نسبت ميدهند .ريزمسـائل
اين مسئلة کالن ،شامل ابهام در نسـبت نهادهـاي سیاسـتگـذار فرهنگـي ،عـدم همگرايـي
اجرايي نهادهاي فرهنگي و نهادهاي نظارتي است که مبتنيبر مراحل فرايند سیاستگـذاري
بهدست آمده است.
7ـ3ـ .3دم تأمين انسجام محتوايي در سياستها

يکي از گرفتاريهاي حوزة سیاستگذاري فرهنگي ،عدم انسجام محتوايي سیاستهاست
بهگونهايکه تکتک سیاستها بهجاي آنکه تقويتکنندة همديگر در رسیدن به هدف نهايي
حاکمیت بوده و با يکديگر همافزا باشند ،به دلیل تعارض و تضاد ،اثر همـديگر را کاسـته يـا
خنثي ميکنند .اين مسئله در عرصة فرهن
فرهن

وقتي جديتر ميشود که خصوصیت فرابخشي

را در نظر گرفته و آثار فرهنگي سیاستهاي غیرفرهنگي مدنظر قرار گیـرد .در ايـن

صور  ،عدم انسجام محتوايي سیاستهـا بـدين معناسـت کـه عـدم تـأمین بعـد فرهنگـي
سیاستهاي غیرفرهنگي نیز به معنـاي نـوعي عـدم انسـجام محتـوايي سیاسـتهـا قلمـداد
ميگردد که موجب کاهش اثرگذاري و يا از بین بردن آثـار فرهنگـي مـيشـوند .ذيـل ايـن
مسئله ،مواردي مانند روشن نبودن مباني و نظرية سیاستي در تدوين سیاستهاي فرهنگي،
عدم امتداد سیاستهاي کلي ،تصمیمگیري شورايي و مبتنيبر رويکرد بخشي و نبود اطلـس
سیاستها و قوانین فرهنگي شناسايي و مورد بررسي ،قرار گرفته است.
7ـ3ـ .4حضور کماثر و غیرهدفمند حوزة لميه در فرايند سياستگذاري فرهنگي کشور

در نظام جمهوري اسالمي ايران بهدلیل ماهیـت دينـي و اسـالمي نظـام ،حضـور حـوزة
علمیه با شأن نمايندة دين ،در تدوين سیاستها يک ضرور انکارناپذير است.
روحانیت و نهاد حوزة علمیه در حفـ  ،اصـالح و ارتقـاي فرهنـ

اسـالمي

نقش اصلي دارد و شناخت معتبر اسالم و تبیین آن با روش اجتهادي نـاظر
به زمان و مکان ،مسئولیت حوزة علمیه است (م.)0
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با گذشت نزديک به چهار دهه از انقالب اسالمي ،نقش و جايگـاه حـوزة علمیـه در ايـن
عرصه ،فراز و فرودهاي زيادي را تجربه کرده و هنـوز بـه جايگـاه مطلـوبش نرسـیده اسـت.
متأسفانه حوزة علمیه در ارائة پاسخ به نیازهاي امـروزي جامعـه ،آمـادگي کـافي را نـدارد و
حضوري کماثر و غیرهدفمند در عرصة تدبیر فرهن

جامعه دارد.

مصاحبه با صاحبنظران و مديران اجرايي در حوزة علمیه و حاکمیـت ،نشـان مـيدهـد
(ر.ک :مواليي اراني )7995 ،که  72چالش ،پیشِ روي حضور مؤثر حـوزة علمیـه در فراينـد
تدوين سیاستهاي فرهنگي وجود دارد .اين چالشهـا در سـه بخـش معرفتـي ،زمینـهاي و
مديريتي طبقهبندي شدهاند .سازوکار ضعیف الگوي کنشگري حوزه در تدوين سیاسـتهـاي
فرهنگي کشور ،فعال نشدن ظرفیت مطالبهگري نهاد روحانیت در اجرا و ارزيابي سیاستهـا،
دو ريزمسئلهاي است که ذيل اين مسئلة کالن استخراج شده است.
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7ـ3ـ .5حضور کمرمق مراکز مطالعاتي و پژوهشي در فرايند سياستگذاري فرهنگي کشور

فرايند سیاستگذاري فرهنگي ،امري علمپايه است و علم ،نقش اصلي در اثربخشي و
کارايي نظام سیاستگذاري فرهنگي دارد .يکي از چالشهاي اصلي فرايند سیاستگذاري
فرهنگي ،عدم بهرهمندي حداکثري اين نظام از ظرفیتهاي علمي ـ فکري کشور است .کمبود
مراکز مطالعاتي ـ پژوهشيِ تخصصي در حوزة فرهن  ،فقر متدولوژيهاي سیاستپژوهي و
سیاستسازي ،عدم سنخیت مراکز مطالعاتي ـ پژوهشي و نهادهاي سیاستگذار فرهنگي،
سازوکار غیرارگانیک تعامل نهاد علم و سیاستگذار ،نبود مراکز علمي براي مطالعا اجرايي و
الگوي مشارکتجويي ضعیف از مراکز علمي در ارزيابي ،ابعاد اين مسئله در فرايند
سیاستگذاري فرهنگياند.
دانشگاهها کجا وارد اين عرصه ميشوند .حوزههاي علمیه کجا ،غیر از
حوزههاي علمیه به شأن مبلغ بودن ،بلکه به شأن عاقل بودن آن .علما که
دارند در خیابان رد ميشوند مسائل خود را کجا ميتوانند حل کنند ،ما
چنین نظامي نداريم .مثالً ما ميگويیم رابطة دانشگاه با صنعت .شما در
عرصة علوم انساني اسالمي ـ دانشگاه با جامعه ـ تشخیص مسئله آن کور
است .ما اصالً جايي نداريم که اساتید اين کار را انجام دهند و بهطور
سیستمیک اين اتفاق بیفتد .ممکن است من استاد دانشگاه يکبار به
صداوسیما دعو شوم و يکبار يک حرف را بزنم (م.)2
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7ـ3ـ .6الگو و سازوکار ضعيف ،منفعل و ناقص شناسايي مسائل فرهنگي

نظام سیاسـتگـذاري کشـور بـراي شناسـايي ،اولويـتگـذاري و انتخـاب مسـئله فاقـد
سازوکارهاي الزم است .اين مهم دربارة نهادهاي سیاستگذار فرهنگي بهواسطة پیچیدگي و
فراگیري مسئلة فرهنگي ،شکل دشوارتري دارد .شناسايي مسائل فرهنگي ،بهکلي مبتنـيبـر
سازوکار پیشرو و اثربخشي نبوده و لذا نهاد سیاستگذار فرهنگـي ،موضـع فعـالي نداشـته و
منفعالنه عمل ميکنند ،حال آنکه انتظـار از ايـن نهادهـا آن اسـت کـه مسـائل فرهنگـي را
بهصور پیشدستانه شناسايي کرده و براي پیشگیري از وقوع آنها ،برنامـه ارائـه کننـد ،نـه
اينکه بهصور منفعالنه پس از گذشت مد زمان زيـادي از وقـوع حادثـه و تبـديل آن بـه
بحران ،به فکر راهحل باشند.
ابعاد ديگر اين مسئله ،شامل انفعال و محافظهکاري نهادهاي سیاستگـذار در شناسـايي
مسائل فرهنگي ،روشن نبودن شاخصهاي شناخت و اولويتگذاري مسائل فرهنگـي ،فقـدان
مرکز حرفهاي باثبا ِ رصد وضعیت فرهنگي و عدم دسترسي بههنگـام بـه دادههـاي واقعـي
میدان ،نبود سازوکار مؤثر براي استفاده از ظرفیتهاي غیربوروکراتیک و مردمـي در فراينـد
مسئلهشناسي ،و دسترسي ضعیف به بـازخورد نتـايح ارزيـابي سیاسـتهـاي پیشـین بـراي
شناسايي مسائل هستند که هماننـد مراحـل فراينـد سیاسـتگـذاري فرهنگـي شناسـايي و
بهدست آمدهاند.
7ـ3ـ .7ساختار و سازوکار ضعيف تصميمسازي و الگوي تصميمگيري ناکارامد

يکي از مسائل اصلي در فرايند سیاسـتگـذاري فرهنگـي بـه سـازوکار تصـمیمسـازي و
الگوهاي تصمیمگیري نادرست برميگردد.
ساختار و سازوکارهاي تصمیمسازي در نهادهاي سیاستگذار فرهنگي از سه بعـد دچـار
ضعف است:
 .7از حیر ساختار و فرايندهاي دسترسي به نهادهاي علمي و نخبگان؛
 .2از حیر دسترسي به اطالعا و دادههاي میداني مطمئن؛
 .9توانمندي کارشناسان در حوزة روشها و متدولوژيهاي سیاستپژوهي و سیاستسازي.
بنابراين متأسفانه ساختارهاي سنتي و سامانههاي اداري اين نهادها ،امکـان تـأمین ايـن
ابعاد را نداشته و با نوعي ناکارامدي مواجهاند.
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ســاختار و ســازوکار ضــعیف تصــمیمســازي ،و غلبــة اعتباربخشــي شــورايي دربرابــر
تخصصمحوري دو ريزمسئلة شناساييشده و قابل طرح ذيل اين مسئلهاند.
7ـ3ـ .8اجراييسازي ،حلقة مفقودة اجراي اسناد و سياستهاي فرهنگي

مبالغه نیست اگر عدم اجراي سیاستهاي فرهنگي را اصليترين چالش سیاسـتگـذاري
فرهنگي کشور قلمداد کرد.
متأســفانه خیلــي از کارهــاي زمــینمانــدة ماســت کــه نمــيگــذارد آثــار
تصمیمگیريهاي فرهنگي مـا آشـکار شـود و االّ تصـمیما قابـل اعتنـايي
گرفته شده ،منتها عملیاتي و اجرايي نشده است (م.)70

عدم اجراييسازي ،پاسخ برخي افراد اسـت کـه بـه چرايـي عـدم اجـراي سیاسـتهـاي
فرهنگي ميدهند.
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يک بازي دوگانهاي بین نهاد سیاستگذار و دستگاه مجري شکل مـيگیـرد.
يک حلقة مفقودهاي وجود دارد؛ حلقة مفقوده چیست؟ شما يک سیاسـت و
يک اجرا و يک اجرايي کردن هم داريد .اينکه اينها به زمین همديگر توپ را
شو ميکنند اين حلقة مفقوده اجرايي کردن است .اجرايي کردن 7و

اجرا2

با هم فرق دارد (م.)9

ابعاد اصلي ايـن مسـئله ،شـامل عـدم نظرداشـت مالحظـا اجرايـي و تـدوين اسـناد و
سیاستاي عقیم و اجرانشدني (نسـبت تـدوين و اجـرا) ،نهـاد سیاسـتگـذار خـود را متـولي
اجراييسازي نميداند ،عدم توجه به فهم درست مجري از سیاسـت ،عـدم توجـه بـه میـزان
توانايي دستگاههـاي فرهنگـي ،نبـود مکـانیزم سـاختاري مـؤثر بـراي انسـجام و همـاهنگي
دستگاههاي اجرايي فرهنگي ،و ضعف نظار و نظام بازخورد نتايح نظار بـر اجـرا (نسـبت
اجرا و ارزيابي) است.
7ـ3ـ .9ضعف نظارت بر اجرا و ارزيابي اجراي سياستها

اين مسئله بهواسطة کميگرايي در نظار و ارزيابيهاي فرهنگي ،ضـعف عملکـرد نظـارتي
1. Implementation.
2. Operation.
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نهادها و نبود مراکز باثبا براي ارزيابي دستگاهها و سیاستهـا ،ايجـاد شـده اسـت .نظـار و
ارزيابي مبتنيبر شاخصههاي کمي ،ريسک تقلیلگرايي و واقعـي نبـودن نتـايح ارزيـابي را بـاال
برده و باعر برخي آسیبها مانند گزارشسـازيهـاي صـوري توسـط دسـتگاههـاي فرهنگـي
ميشود که سیاستگذار و نهادهاي تصمیمگیر را دچار اشـتباه در سـنجش وضـعیت و میـزان
اثربخشي سیاستها ميکند .از سوي ديگـر ،متأسـفانه دسـتگاههـاي نظـارتي نیـز ماننـد قـوة
قضائیه ،سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبا اهتمام الزم براي اعمال نظـار خـود در
حوزة فرهن

را ندارند و در اين امر جدي نبوده و ضعیف عمل ميکنند ،اگرچه مسـئلة اصـلي

اين دستگاهها ،فقدان توانايي و زيرساختهاي الزم براي نظار و ارزيابيهاي فرهنگي است.
سلطة کمّـيگرايـي در نظـار و ارزيـابي فرهنگـي ،ضـعف عملکـرد نظـارتي نهادهـاي
سیاستگذار و دستگاههاي نظـارتي ،فقـدان مرکـزي بـراي ارزيـابي فرهنگـي دسـتگاههـا و
سیاستهاي فرهنگي و غیرفرهنگي ،و ضعف مکانیزم بازخورد نتايح نظار و ارزيـابي ،ابعـاد
اصلي اين مسئلهاند که مبتنيبر نگاه فرايندي بهدست آمده است.
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7ـ3ـ .11کمبود نيروي متعهد و متخصص فرهنگي

بزرگترين سرماية نظام سیاستگذاري فرهنگي ،نیروي انساني متخصص و متعهد اسـت
و ازاينرو ،کمبود نیروي انساني متخصص و متعهد ،در عرصة فرهن

به جرأ از بزرگترين

مسائل اين حوزه است که خود مسبب مسائل ديگر در اين مسیر خواهد بود .کمبـود نیـروي
متخصص و متعهد فرهنگي در نهادهاي سیاستگذار فرهنگي سبب شده بهناچار از نیروهاي
ضعیف و غیرمتخصص استفاده شود که پیامدهاي منفي بسیاري را با خـود بـه همـراه دارد.
روشن است که نیروي انساني کیفي ،با ايمان و ارادهاش ،راهحل بسـیاري از مسـائل خواهـد
بود و ميتواند بسیاري از خألهاي ساختاري و فرايندي را جبران کنـد .متأسـفانه امـروزه بـه
اندازة کافي نیروي مناسب براي عرصة فرهن

وجود ندارد.

اين کمبود درواقع ناشي از ضعف نظام تربیت نیروي متخصص و متعهد است .ايـن نظـام
نتوانسته است متناسب با نیازهاي نظام جمهوري اسالمي (از لحاظ کمي و کیفي) به تربیـت
نیرو بپردازد.
حوزه و دانشگاه ،نظام تربیت نیروي متخصص و متعهـد بـراي عرصـة فرهنـ

را شـکل

ميدهند .متأسفانه در يک نگاه کلي ،حوزه در ارائة دانشهاي جديد در بستر علوم حـوزوي،

دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي  /شمارة شانزدهم  /بهار و تابستان 0011

و دانشگاه در ارائة مباني ارزشي و فراروي آموزش دانـشهـاي غربـي ،کارنامـة قابـل قبـولي
ندارند و بنابراين نیروي متخصصِ متعهدِ موجود بیش از آنکه محصول نهادهاي تربیتي نظام
باشد ،محصول مجاهد هاي فرديِ افرادي است که بر اساس احساس وظیفه و تکلیـف قـدم
در راه فرهن

گذاشتهاند .نیروي انساني فعال در عرصة فرهن

شامل همة کساني است کـه

در مراحل فرايند سیاستگذاري فرهنگي نقشي برعهده دارند .البته با توجـه بـه خصوصـیت
فرابخشي فرهن  ،مديران اجرايي نیز بهواسطة آثـار فرهنگـي تصـمیمهـا و اقداماتشـان ،در
زمرة کادر فرهنگي قابل بررسياند.
ضعف توان کارشناسي و سیاستپژوهي فرهنگي کشور ،مديران فرهنگي ناکارامـد ،کـادر
اجرايي فرهنگي کمتوان ،مديران اجرايي ناآشنا با فرهن

و کمتعهـد بـه فرهنـ

و کمبـود

ارزياب فرهنگي متخصص و حرفهاي ،ريزمسائلياند که ذيل اين مسئله شناسايي شدهاند.
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 .8جمعبندي و نتیجهگیري
چگونگي مداخلة دولتها در فرهن  ،مسـئلهاي کلیـدي اسـت کـه در سیاسـتگـذاري
فرهنگي بدان پرداخته ميشود .جمهوري اسالمي ايـران بـهواسـطة هويـت فرهنگـي ،توجـه
ويژهاي به اين حوزة سیاستگذاري دارد و به شکلهاي مختلف در بهینـهسـازي و رشـد در
اين عرصه کوشیده است .بهرغم جايگاه ويژة نظام سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسـالمي
ايران ،متأسفانه اين نظام با مسائلي فراواني روبهروست .نتـايح و پیامـدهاي منفـي هريـک از
اين مسائل بر فضاي فرهنگي کشور قابل بررسي است .کشف و توصـیف فنـي و واقـعنمـايي
اين مسائل ،انگیزه انجام اين پژوهش بوده است تا ايـن مسـائل در مراحـل بعـد دسـتمايـة
بهبود و حتي بازطراحي نظام سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قرار گیرد.
مصاحبه با نخبگان و خبرگانِ عرصة سیاستگذاري فرهنگي ،با توجه به ادبیا
سیاستگذاري فرهنگي ،نشان ميدهد که فرايند سیاستگذاري فرهنگي با  20مسئلة کلیدي
در سه حوزة معرفتي ،زمینهاي و مديريتي مواجه بوده است .تعداد مسائل بهدست آمده در
حوزة معرفتي و زمینهاي هرکدام  4مسئله و  70مسئله در حوزة مديريتي است .اين مسائل
بیستگانه 04 ،ريزمسئله در مراحل سهگانة فرايند سیاستگذاري فرهنگي ـ تدوين ،اجرا و
ارزيابي ـ دارند.

مسائل فرايند سياستگذاري فرهنگي ج.ا.ا .از منظر خبرگان و نخبگان فرهنگي

اعتبار اين بیست مسئله از طري متدولوژيهاي پذيرفتهشده ،مورد ارزيابي قرار گرفته و
تأيید شده است و ريزمسئلههاي «کمبـود نیـروي انسـاني متخصـص و متعهـد فرهنگـي» و
«عدم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور» افزون بر بیشـترين میـانگین ،کمتـرين
واريانس و پراکندگي پاسخها را نیز به خود اختصاص دادند.
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