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 چکیده

چگيونگي  . تفياو  باديد  ن بيي داتواند نسبت برکن رکين يک جامعه است و حاکميت نمي ؛فرهنگ

 دود. درواقي  پرداخته مي داني فرهنگي بگذارسياست است که دراي ، عرصهها در فرهنگدولت ةمداخل

کنند. جمهيوري اسييمي   ريف ميفرهنگ تع ةحاکميت در عرص عمال قدر ِي فرهنگي را اِگذارسياست

هاي مختليف در  و به دکل دتهي داگذارسياست ةويژه به اين حوز ةتوج ،هويت فرهنگي ةواسطايران به

ي گيذار سياسيت  ايين پيژوهد در پيي بررسيي فراينيد     . کوديده است ،سازي و ردد در اين عرصهبهينه

عزيميت اقيداما     ةنيوان نططي  عاصيلي، بيه   مسيالل  يبا هدف احصيا فرهنگي جمهوري اسيمي ايران 

 31بيا  سياختاريافته  عميق و نيميه  کيفيِ ةبدين منظور ضمن مصاحب سازي و ردد اين فرايند است.بهينه

 قالي  مايامين در   با استفاده از روشها مصاحبه متن ي فرهنگي،گذارسياست از نخبگان و خبرگان رنف

 52 مايمون کلييدي،   572 در مجميو   نيد و اهکدگذاري و تحلييل ديد   ،، در سه مرحلهتحليل مامون

 فراينيد  ةگاني ترتيي  مسيالل بيسيت   تولييد گردييد. بيدين    ،مامون کيين  52کننده و مامون يکپارچه

 .يافتنيد اي و ميديريتي ههيور   مسيالل معرفتيي، زمينيه    ةي فرهنگيي کويور در سيه حيوز    گيذار سياست

اسيتخرا   مسيئله   32مديريتي  ةدر حوزمسئله و  2اي هرکدام هاي معرفتي و زمينهکه در حوزهايگونهبه

 ي فرهنگيي گيذار سياسيت  فراينيد  ةگاني ريزمسئله در مراحيل سيه   52گانه، . اين مسالل بيستدده است

ي فرهنگيي  گيذار سياسيت  دارند که در تعامل با يکديگر و ناهر به مراحل فراينيد  (اجرا و ارزيابي ،تدوين)

 کوور است.

 کلیدی واژگان 

 فرايندي فرهنگي، گذارسياست فرهنگي، عمومي، سياستموي خط
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 مقدمه. 0

هاي و ظرفیت بعد از انقالبارزشمند  ةرغم تجرببهگذاري فرهنگي در ايران سیاست فرايند

 فرايند کارآمدي و اثربخشيِ يهايي مواجه است. ارتقانظیر، با کاستيانساني ـ سازماني کم

گذاري فرهنگي فرايند سیاستمسائل  شناخت گذاري فرهنگي، در گام نخست در گروسیاست

به فرايند مطلوب . درواقع، شناخت مسائل اصلي اين فرايند، مقدمة اصلي رسیدن است موجود

ناظر به هاي حلمده از راهآبر ،فرايند مطلوب و به بیان ديگر، گذاري فرهنگي استسیاست

 .شودمسائل اصلي اين فرايند، طراحي مي

آنیم تا از رهگذر مصـاحبه   در پييک پژوهش تفصیلي است، حاضر که براساس  ةدر مقال

ي فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران    گذارفرايند سیاستبا خبرگان و نخبگان، مسائل اصلي 

 بـه بررسـي اجمـالي ادبیـا      ،پـژوهش  ةترتیب پس از بیان مسئلبدين احصاء و بررسي شود.

تشريح شده پژوهش  پس روشي فرهنگي پرداخته و سگذارفرايند سیاستي و گذارسیاست

ي فرهنگـي جمهـوري   گـذار فرايند سیاستهاي پژوهش يعني مسائل اصلي يافته ،و در ادامه

 اي و مـديريتي مـورد بحـر قـرار خواهـد گرفـت.      معرفتي، زمینه ةحوز ةاسالمي ايران در س

و  از منظـر خبرگـان  تـا  شده کوشیده ن توجه داشت اينکه در اين مقاله، دااي که بايد بنکته

 ،ي فرهنگي کشـور تحلیـل گـردد و هـدف    گذارفرايند سیاستهاي مسائل و چالش ،نخبگان

 ت.نبوده اس فرايندپرداختن به نقاط قو  اين 

 بیان مسئله. 2

اي جديد در قلمـرو علـوم   عنوان رشتهي فرهنگي بهگذارسیاست ايجاد و پیشرفت نگرش

 و برانگیختـه اسـت. متخصصـان   نـ  منظـري فرهنـ  را از   ةاجتماعي، نگاه حاکمیت به عرصـ 

در همـوار شـدن   را  آن حاکمیـت و منطـ    کـنشِ  ي فرهنگي، رهاوردِ شناختِگذارسیاست

 .(207: 7915)وحید،  بینندبهبود عمل حاکمیتي و افزايش کارامدي آن مي ةزمین

بررسـي  ، تمرکز خود را بـر روي  ي فرهنگيهاسیاست نظر از محتوايبا قطعپژوهش اين 

 قـرار داده اسـت.   ي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران    گذارسیاست موجود ندفرايروشمند 

رغـم برخـورداري از   بـه ي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران     گـذار فراينـد سیاسـت   هامروز

فاقـد يـک    ،فراينـد دست به گريبـان اسـت. ايـن    نیز مشکال  برخي هاي مناسب، با ظرفیت

صـور   و بـه بـوده  ني و نگاه ارزشي يگانه بر مبا شده مبتنيطراحيمعماري و ساختار ازپیش
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بـا نـوعي    بنابراينو  اقتضائي و براساس مسائل مستحدثه و نیازهاي نوپديد شکل يافته است

 .ستروروبهافزايي کاري و عدم همعدم انسجام مبنايي، تزاحم و ناهماهنگي، موازي

سیر تـدريجي   در يکسويي ي فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران از گذارفرايند سیاست

هـاي فکـري   مختلف دولت و مجلـس کـه گـرايش   هاي دورهتوسط عناصر فرهنگي فعال در 

نبود مباني روشـن در قالـب يـک سـند      ،ديگرسوي اند شکل گرفته است و از هداشتمختلف 

نظـام موجـود بـا برخـي     تـا  شده و مورد اعتنا و محل رجوع، موجب شـده  باالدستي پذيرفته

، ضـمن روشـن کـردن    فراينداين مسائل درست شناسايي  .شود روروبه هاو تناقض هاتعارض

 کند.هموار مينیز ي فرهنگي را گذارسیاست مطلوب فرايندرسیدن به  مسیر جهت،

ي فرهنگي جمهوري اسـالمي  گذارفرايند سیاستگرا به رويکرد کلتأمین  با پژوهشاين 

، ينـده آراهـي بـراي تحقیقـا      ةنقش ةمثابهب فهرستي از مسائل اصلي، ةبا ارائتواند ايران، مي

سـاز گسـترش   ورد و زمینهآعلمي در اين حوزه فراهم  گاه اجتماعِآزمینه را براي حضور خود

فراينـد   ي فرهن  شـود و بـا تحلیـل علمـي ـ نخبگـانِي       گذارسیاست ي نظامفرايندتحلیل 

به غناي علمـي و  و بوده  مزبور فرايند طرح الگوي مطلوبساز ، زمینهي فرهنگيگذارسیاست

 ي فرهنگي در کشور ياري رساند.گذارسیاست اجرايي نظام

 ةعنوان مقدمـ را به ي فرهنگيگذارفرايند سیاستاين پژوهش، احصاء و شناسايي مسائل 

 ،ي فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران  گذارسیاست مطلوبِ فرايندواجب و مسیر دستیابي به 

با اسـتفاده از ايـن    بتوانندفرهنگي  گذارِسیاست هايهمت خود قرار داده است تا نهاد ةوجه

ي فرهنگي کشـور،  گذارفرايند سیاستبر  فرهنگي کشور مبتني ةمسائل، تشخیص دهند ادار

کشـور  کـه  درصورتي کند کهگاه ميآآنها را  ،قرين موفقیت کامل نیست و از سوي ديگر چرا

بايـد بـر روي چـه     ،نظر قـرار دهـد  موجـود را مـد   فرايندبخواهد اقداما  اصالحي و تکمیلي 

 نقاطي تمرکز کند.

 ادبیات پژوهش. 3

ـ  براي  سیاسـت عمـومي و   نخسـت ي فرهنگـي،  گـذار سیاسـت  تصـويري درسـت از   ةارائ

با مروري کوتاه  ،نهايت و در کردهتوصیف  ها راآن سپسي عمومي تبیین شده و گذارسیاست

 .گرددمي ي فرهنگي ارائهگذارفرايند سیاستمراحل  ،مؤثر و
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  9ی عمومیگذارسیاست و 2سیاست عمومی. 2ـ3

 ةمشي و سیاسـت ترجمـه شـده، معنـاي متفـاو  از واژ     که در فارسي به خط 9واژة پالیسي

معناي فن يا به پالیتیک طور اخص با مسئلة قدر  سیاسي در پیوند است.دارد که به 5پالیتیک

هاي سیاسـي يـا حفـ     ها و جدالبتداري است؛ فن يا علمي که با پیروزي در رقاعلم حکومت

 .(The Merriam_webster Dictionary july, 2004) کنترل بر حکومت سروکار دارد

اي از دانـش را  معناي عمومي قرار گیرد، شاخهبه 4پابلیکة پالیسي وقتي در کنار واژة واژ

سـت و  علـم سیا  ةزيرمجموعـ را  آن ؛ که برخـي دهدمي با عنوان علم دولت در عمل تشکیل

 .(77: 7919 ،محمديملک) کنندمي برخي نیز علمي مستقل قلمداد

 ي عبار  است از خط سیر و راهي کـه انسـان در پـیش رو دارد   گذارسیاست ،در فارسي

 .(7977)معین، 

سیاسـت   ادبیـا  علـمِ  » :نـد ي عمـومي معتقد گذارسیاست نظران مطالعا صاحببرخي 

مشي مطلبي ست. تقريباً هر کسي که در باب خطمشي عمومي امملو از تعاريف مختلف خط

 .(727: 7911 فرد،)دانايي «مشي نیز ارائه داده استنوشته، تعريفي از خط

)آيسـتون،   کنـد يک واحد دولتي با محـیطش تعريـف مـي    ةرا رابط« سیاست» 0آيستون

7977 :71). 

کننـد تـا   انتخـاب مـي   هادولت هر آنچه»ي به گذارسیاستکه  مدعي است 7توماس داي

 .(7: 7992)داي،  «انجام دهند يا انجام ندهند اشاره دارد

 شـود و حل عملي مشکال  خاص اجتمـاعي متمرکـز مـي   اشتريان در تعريف خود بر راه

حل عملي براي حل مشکل خاص اجتماعي يا براي دسـتیابي  تدوين راه»نويسد: ميگونه اين

 .(47: 7917)اشتريان،  «به هدفي ويژه

                                                        

1. Public Policy. 

2. Public Policy Making. 

3. Policy. 

4. Politics. 

5. Public. 

6. Eyeston. 

7. Dye. 
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ثابـت و هدفمنـد    بیانگر مجموعه اقداما  نسبتاً ،يگذارسیاست» :معتقد است 7اندرسون

اي از بازيگران براي پرداختن به يک مسئله يـا دغدغـه   يک فرد يا مجموعه ةوسیلاست که به

ي عمـومي اشـاره بـه    هـا سیاسـت  ،بـا ايـن تعريـف    .(45: 2000)اندرسون،  «شوددنبال مي

ثابت و هدفمند براي حل يـک معضـل    صور  نسبتاًکه بهاي از اقداما  دولت دارد مجموعه

 .گیردميعمومي انجام 

 ي عمـومي و دانـش  گـذار سیاسـت  با روشن شـدن تعريـف سیاسـت عمـومي، چیسـتي     

 ي، به مطالعـه و تحلیـل عمـل   گذارسیاست شود. دانشي عمومي نیز تبیین ميگذارسیاست

 .حکومت در عمل استة تجلي ادارهاي عمومي درواقع، يگذارسیاست پردازد.مي هادولت

 گويد:باره مياشتريان در اين

داشـته؛ امـا    "لرنـر "و  "السـول "آثـار   ي، ريشـه در گـذار سیاسـت  پیدايش

هاي غربي، پانزده تا بیست سال بعـد؛  شدن آن در دانشگاهگسترش و نهادينه

ة ، آغـاز شـد. در دهـ   ويژه در اواخر ايـن دهـه  شصت، بهة يعني در اواسط ده

ي نوعي مشـروعیت علمـي، بـراي    وجوجستي غربي که در هادولت اد،هفت

تـوجهي در  امـور جامعـه بودنـد، گـرايش قابـل     ة دخالت روزافزونشان در ادار

تـا   التحصیالن دانشگاهي در اين رشته از خود نشـان دادنـد  کارگیري فارغبه

مي ي عموگذارسیاست ها، مورد استفاده قرار دهند.يگذارسیاست آنها را در

عنـوان شـاخص   ايجاد تحلیل آن فـراهم و بـه  ة زمین "ماکس وبر"که توسط 

اساسي دنیاي مدرن در نظر گرفته شد، زمینه را بـراي ارتبـاط میـان علـوم     

شناسي، هاي اصلي علوم اجتماعي مانند اقتصاد، جامعهسیاسي و ديگر رشته

ــراي شــناخت و بهبــود خــط تــاريخ، فلســفه و قــوم  هــا ومشــيشناســي، ب

 .(14، 7917)اشتريان:  ها، فراهم کرديگذاراستسی

دانـد: اوالً  فـرد مـي  هگـذاري را داراي سـه ويژگـي منحصـرب    هارولد السول دانـش سیاسـت  

 و )هاولـت  اسـت.  5قويـا هنجـاري   ثالثـاً  اسـت و  9دنبال حل مشکلاست، ثانیاً به 2ايچندرشته
                                                        

1. Anderson. 

2. Multidisciplinary. 

3. Problem oriented. 

4. Value oriented. 
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هـا و  ها، شیوههايي که مدلتهرش ةگذاري از همدانش سیاست ،بر اين اساس (4: 7910رامش، 

گیرد و معطـوف  هاي آنها در پرداختن به مسايل کلیدي فراروي دولت مؤثر است، بهره مييافته

 (.22: 7992)اسمیت و الريمر،  برانگیز فراروي دولت استبه مسايل و موضوعا  بحر

 ی فرهنگیگذارسیاست و 2سیاست فرهنگی. 1ـ3

تـوان بـه تعريـف سیاسـت فرهنگـي      است عمـومي، مـي  با هر تعريف سی نخست،در نگاه 

تعريـف داي از سیاسـت عمـومي، سیاسـت      براسـاس یگـان  يگومک عنوان نمونه،بهپرداخت. 

شود، تعريـف  اتخاذ مي هادولت توسط فرهنگي را کنشي آگاهانه در قلمرو فرهن  که عمدتاً

ندي ايرانـي طـرح   يـا ايـن تعريـف کـه انديشـم      .(59: 7995 آقـداغي،  و )خنیفر است کرده

شود فرهن  انجام مي ةاصالح و بهبود حوزمنظور به اقداما  دولت که هبه مجموع» :کندمي

صـور  مداخلـه، نظـار  و يـا     شود. اين اقداما  ممکن است بـه سیاست فرهنگي اطالق مي

 بـه نظـر  امـا   .(770: 7919)نـائیني،   «فرهن  روي دهد ةاجتناب از هرگونه مداخله در حوز

چراکـه تبیـین    ؛تر، مفهوم سیاست فرهنگي واکاوي شـود ضروري است قدري دقی  درسمي

وابسته به تعريفي است بوده، اين اصطالح به همان میزان که در گرو تعريف سیاست عمومي 

و با تغییر تلقي از فرهنگي، تعريف سیاست فرهنگي نیز متفاو   شودکه از فرهنگي قصد مي

 دو تلقي قابل تمیز است: میان اين دريابد.   ميشده و ماهیت و تعريفي متفاو

فرهنگي در جايگـاه   ،در تلقي اول، سیاست فرهنگي ترکیبي اضافي قلمداد شده و درواقع

معنـاي مضـی  فرهنـ  يعنـي امـور      فرهنگي بـه  ،الیه قرار گرفته است. در اين تعريفٌمضاف

فرهنـ  و   ةبـه حـوز   سیاست فرهنگي را کنش حاکمیت معطـوف  و شودفرهنگي اطالق مي

سیاسـت فرهنگـي بـه اقـداما  و      ،بـه بیـان ديگـر    دانـد. فرهنگي مي امور ةمنحصر در عرص

شـود کـه نهادهـاي مختلـف از قبیـل      اي گفته مـي شدهطراحيهاي عامدانه و ازپیشفعالیت

محصوال  فرهنگي از خـود بـروز    ةمدني در جهت تولید، توزيع و اشاع ةدولت، بازار يا جامع

توزيـع   ،سیاست فرهنگي را منحصر در تولید ،اين تعريف .(7: 7910گويیگان، )مک ددهنمي

 داند.فرهنگي مي هايمحصول ةو اشاع

هـا و  اي از تصـمیم فرهنگـي بـه مجموعـه    سیاسـت » چنین آمده است: ديگر يدر تعريف

                                                        

1. Cultural policy. 
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ع ها در خصوص تولید، توزيع، مصرف و بازنمايي محصوال  فرهنگي در جوامـ اقداما  دولت

دانش  ةحوز ،هاي جمعي )مطبوعا ، تلويزيون، اينترنت(رسانه ةشود. حوزمختلف اطالق مي

هـاي  تـوان عرصـه يـا میـدان سیاسـت     هاي معرفتي جامعه را ميانگاره ةو تولید علم، و حوز

مصـرف و   ،توزيع ،چنان تأکید بر تولیدهم .(95: 7992)فاضلي و قلیچ،  «فرهنگي تلقي کرد

   فرهنگي است.بازنمايي محصوال

تأکیـد تعريـف سیاسـت فرهنگـي بـر       ،در سند سیاست فرهنگـي جمهـوري اسـالمي   

 فرهنگـي  سیاسـت »هاي حرکت فرهنگي اسـت:  تشخیص، تدوين و تعیین اصول و اولويت

و  ، تدوينامور در تشخیص و متصديان نظر مسئوالناتفاق و رسمي تواف  همان درحقیقت

 . سیاسـت اسـت  فرهنگـي  در حرکـت  الرعايـه الزم هـاي و اولويـت  لاصـو  ترينمهم تعیین

 هـايي و نشـانه  عاليـم  ةو مجموعـ  فرهنگـي  کارگزاران راهنماي اصول توانرا مي فرهنگي

 فرهنگـي  دسـتورالعمل  ديگـر، نـوعي   عبار  دهد. بهمي را نشان مسیر حرکت که دانست

: دسترسـي در  اسـالمي؛  جمهوري فرهنگي سیاست سند) «است روشنگر حرکت که است

http: //rc.majlis.ir/fa/law/show/101000.) 

ــاريف   ــام از تع ــک برداشــت ع ــابراين در ي ــاال،بن ــار  ب ســت از ا سیاســت فرهنگــي عب

)کیـومر  اشـتريان،    گیري در خصوص توزيع يا تخصیص کاالهاي عمومي فرهنگـي تصمیم

دولت در ايجاد يا تحکـیم و يـا تغییـر     ةفرهنگي به ارادگذاري مشيدرواقع خط .(92: 7917

تواند ايجابي يا سلبي اي، ميفرهن  معطوف است. چنین اراده ةمقررا  و تنظیما  در عرص

 .(900ـ217: 7910)وحید،  باشد

يعنـي  ، بودهترکیب سیاست فرهنگي، ترکیب وصفي  که برخي معتقدند ،در تلقي دوم اما

وسیعي از ة ي فرهنگي نیز به مجموعگذارسیاست در اين صور  است،سیاستي که فرهنگي 

 ها،حیا  فرهنگي است. در اين تعريفة توسع ،شود که هدف و جهت آنهااقداما  اطالق مي

کـه   ايکـرد. چیسـتي   وجـو جستي فرهنگي را بايد در چیستي فرهن  هاسیاست چیستي

 ،هنـ  رديـابي کـرد. در ايـن نگـاه     پـردازان فر فالسـفه و نظريـه   هـاي بايد در نظرآنرا  مباني

هاي جامعه ها و ارزشريزي راهبردي است، که از آرماني فرهنگي از نوع برنامهگذارسیاست

هـاي اجرايـي(   مد  )طرحمد  و کوتاهريزي میانگیرد و دو نوع برنامه)ايدئولوژي( الهام مي

 .(49: 7979)اجاللي،  کندرا هدايت مي

گـذاري در  اثرگـذاري فرهنگـي هـدف عـام     توان گفت سیاستمي ،اين دو تلقي توجه بهبا 
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نظران اين حوزه با تمـايز بـین   کند. يکي از صاحبفرهنگي را دنبال مي ةفرهن  و توسع ةحوز

گـاه   ،گـذاري فرهنگـي  گـذاري فرهنگـي بـر ايـن بـاور اسـت کـه سیاسـت        هاي سیاستهدف

پايدار، که در اولـین   ةبراي توسعگذاري فرهن  است و گاه سیاست ةگذاري براي توسعسیاست

ـ  به مفهوم وسیع ،فرهن  به مفهوم محدودتر و در دومین نگرش ،کاربرد رود. در کـار مـي  هتـر ب

 (.70: 7917)اشتريان،  شودنگرش اخیر به نقش نگرش فرهن  در توسعه تأکید مي

 فرهنگ. 3ـ3

 آمـده اسـت:   گـي مـراد از فرهنـ ، بـر اسـاس تعريـف شـوراي عـالي انقـالب فرهن         جادر اين

 ،دار و ديرپـا ها، آداب و الگوهاي رفتاري ريشـه اي است از عقايد و باورهاي اساسي، ارزشوارهظامن»

دهـد و هويـت آنـرا    نمادها و مصنوعا  که ادراکا ، رفتار و مناسبا  جامعه را جهت و شکل مـي 

 (.7992)سند مهندسي فرهنگي کشور مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، « سازدمي

 فرهنگیی گذارفرایند سیاست. 6ـ3

اي هـاي زيـاد و پیچیـده   متغیـر  هايي است کهموضوعگذاري فرهنگي ازجمله سیاست

نظري، کاربردي و عینـي   سازگاريابزاري که اين متغیرها را به هماهنگي رسانده و دارد و 

نـ  کـردن   هاي زيادي در هماه. مدلاندگذاري فرهنگيسیاست هايمدل کرده،را برقرار 

 ،هـاي خـود  کارآيي مدل و به تناسب قدر ِاند کوشیدهگذاري فرهنگي متغیرهاي سیاست

مـدل   هاسـت، در . مدل فرايندي يکي از اين مدلاندبه بخشي از اين معادال  دست يافته

هاي سیاسـي همچـون تعیـین مسـئله،     عنوان مجموعة فعالیتسیاست عمومي به 7فرايند،

 شـود بخشیدن، اجرا و ارزيابي در نظـر گرفتـه مـي   ين، مشروعیتتعیین دستور جلسه، تدو

(Dye, 1992, p. 14-15.) 

مندي که در رابطه هاي نظامبه مجموعه فعالیت ي فرهنگي،گذارفرايند سیاستبنابراين، 

فعالیت يـک سیسـتم را در    ةگیرد و زنجیرانجام مي ي فرهنگيهاسیاست با تدوين و تنظیم

فراينـد   ،بـه بیـاني ديگـر    شـود. ، اطـالق مـي  دهـد مي شکل فرهنگي يگذارسیاست رابطه با

ي بـه انجـام   فراينـد عقالني اسـت کـه طـي     ا اي از اقدام، مجموعهفرهنگي يگذارسیاست

عنوان توان بهاند که متشکل از اقداما  لزوماً سیاسي است. اين اقداما  سیاسي را ميرسیده

                                                        

1. Process Model 
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شـدة  اي از مراحـل زمانبنـدي  مچـون مجموعـه  و آنـرا ه کـرد  ي قلمـداد  گذارفرايند سیاست

 کرد. تصورمرتبط همبه

مطالـب بسـیاري مطـرح     ،يگـذار فرايند سیاستمراحل  ةدربارکه است  يادآوريالزم به 

ي را هارولد السول بیان کرده اسـت کـه هفـت    گذارفرايند سیاستشده است. اولین مدل از 

)هاولـت و رامـش،    رسـد مـي  زيابي به پايانآوري اطالعا  شروع و با ارمرحله دارد و با جمع

7910 :27). 

ــه پــنح مرحلــه تقســیم کــرد گــذارفراينــد سیاســت نیــز هاولــت و رامــش ــد: اهي را ب ن

ارزيـابي   .4مشـي،  اجـراي خـط   .5گیـري،  تصـمیم  .9مشـي،  تنظیم خط .2.دستورگذاري، 7

 .  (70 :)همان مشيخط

هايي ـ تعريـف مشـکل،     ي فعالیتي را توالي منطقگذارفرايند سیاست 7میشل و اسکا 

بخشي، اجـرا، ارزيـابي و تغییـر ـ توصـیف       دستورگذاري، تهیه و تنظیم سیاست، مشروعیت

ايـن نکتـه هـم     البته آنها بـر  د.گردي عمومي ايجاد ميهاسیاست ،آنها ةواسطهکنند که بمي

 شود. مراحل ناديده گرفته ميبرخي تأکید دارند که گاهي اوقا  

 طور کلي شامل مراحل زير است:  گذاري عمومي بهمشيخط فرايند

 . شناخت، درک و بیان مسئله يا مشکل عمومي؛7

 هاي عمومي؛. ارجاع و طرح مسئله در سازمان2

 مشي؛گیري، تهیه و تدوين خط. شکل9

 مشي؛کردن و مشروعیت بخشیدن به خط. قانوني5

 مشي عمومي؛. ابالغ و اجراي خط4

)الـواني و   ي اجراشده و کسب اطالعـا  از بازتـاب عملیـا  اجراشـده    مش. ارزيابي خط0

 .(77: 7911زاده، شريف

 .  دارندبايد توجه داشت که اين مراحل روابطي پويا و چندسويه با هم 

مشـي،  خط ةتدوين و تنظیم چرخ .7ي سه مرحلة گذارفرايند سیاستدر يک نگاه کلي، 

 .(724: 7992پور، )قلي داردابي ارزي .9مشي و کارگیري خطاجرا و به .2

                                                        

1. E. Kraft Micheal & R. Furlong Scott. 
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 ي عموميگذارسیاست ةچرخ 7ـ 2شکل 

عنـوان مـدل   به« ارزيابي»، «اجرا»، «تدوين»اي شامل پیش رو، مدل سه مرحلهمقالة در 

 .پايه درنظر گرفته شده است

 مسئله. 9ـ3

مـورد بررسـي،    ةحسـب حـوز  است که تعاريف متفاوتي از آن به يمسئله ازجمله مفاهیم

طور کلي عبار  است از مانعي که بر سـر راه رسـیدن بـه اهـداف قـرار      د دارد. مسئله بهوجو

 .(00: 7911زاده، )الواني و شريف گیردمي

توان يک نیـاز، يـک کمبـود، يـک محـدوديت، يـا يـک نارضـايتي         عمومي را مي ةمسئل

 وجوجستحلي براي آن، محسوس در جامعه دانست که قابل تشخیص و احساس است و راه

 .(90: 7917)الواني،  شودمي

تواند يـا بايـد   ميآنچه  هست وآنچه  مسئله وقتي وجود دارد که بازيگران اجتماعي میان

 .(72: 7919)وحید،  شکاف و فاصله ببینند ،باشد

 روش تحقیق. 6

به شناخت و گردآوري منابع و  ،روشي که اين پژوهش از آن استفاده کرده و براساس آن

پیـاز   ةگانـ هفـت  ديـدگاه بـر اسـاس    پرداختهقد و فهم موضوع مورد مطالعه ن ،سپس تحلیل

 شود.اختصار تشريح ميدر ادامه به و جدول ذيل استبوده که در پژوهش 

مل در پیاز پـژوهش و روشـن کـردن نسـبت     أت ةگانپر واضح است که اساس مناظر هفت
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 فراينـد ري جامع و روشن از تصوي ةپژوهش جاري با هريک از منظرهاي آن، محق  را در ارائ

 .(5ـ4: 7917فرد، الواني و آذر، )دانايي ندکنتحقی ، ياري مي

 تفسیري پارادايم

 کاربردي گیري پژوهشجهت

 استقرايي رويکرد پژوهش

 کیفي نوع پژوهش

 اي و میدانيکتابخانه پژوهش ةصبغ

 تحلیل مضمون استراتژي پژوهش

 سناد و مدارکمصاحبه و ا هاگردآوري داده ةشیو

هـاي و  است و پارادايم، رويکـرد و روش  7اين پژوهش، پژوهش کیفي( روش پژوهش: 2

کـار  انتخاب و بـه  ،با توجه به اقتضائا  اين روشپژوهش  و تجزيه و تحلیل ،آوريفنون جمع

 .صور  کیفي در پارادايم انتقادي و با رويکرد عام استاين پژوهش بهگرفته شده و 

 بــازيگران کلیــدي ،مــاري پــژوهشآ ةجامعــ: مــاری پــژوهشآ ةمونــو ن جامعــه (9

ي و گـذار سیاسـت  ةي فرهنگي کشور و خبرگان داراي تجربه و دانـش در حـوز  گذارسیاست

 .نمونه در دسترس خواهد بود ،ماريآ ة. نمونهستندفرهن   ةحوز

ت و تا رسیدن بـه کفايـ   انجام شدهگیري هدفمند از طري  نمونهگیری: ( روش نمونه9

 شود. نظري دنبال مي

است. تحلیل مضمون، روشي  2تحلیل مضمون ،راهبرد اين پژوهش( راهبرد پژوهش: 8

ي فرايندهاي کیفي است. اين روش، براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده

هاي غني و تفصـیلي  هاي پراکنده و متنوع را به دادهو داده استهاي متني براي تحلیل داده

 کند. تبديل مي

ة قطعا  گسسـته و پراکنـد   تواندميهايي است که تحلیل مضمون از قدرتمندترين روش

مند در کنار يکديگر سازمان داده و تصـويري جـامع از آن   واقعیت اجتماعي را به روشي نظام

 ،هـاي کیفـي  داده ،هاست که توسط آنيک راهبرد تقلیل و تحلیل داده ،ارائه دهد. اين روش

                                                        

1. Generic Qualitative Research. 

2. Thematic Analysis. 



 0011شانزدهم / بهار و تابستان  ةنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شماردوفصل

 

23 

تحلیل مضمون اصوالً يک راهبرد  د.نشومي 5و بازسازي 9، تلخیص2بندي، طبقه7بنديمتقسی

هـاي کیفـي تسـهیل    توصیفي است که يافتن الگوها و مفاهیم مهم را از درون مجموعه داده

يـک روش بنیـادين    ةمثابـ درواقع به تحلیل مضمون بايد بـه  .(Given, 2008: 876) دکنمي

هـاي محـوري بـراي انجـام بسـیاري از      مهـار   ،زيرا ايـن روش  براي تحلیل کیفي نگريست؛

 .(Braun & Clark, 2006) آوردفراهم ميرا هاي ديگر تحلیل کیفي شکل

پژوهش است و تـا   هايپرسشها در رابطه با مضمون يا تم، بیانگر چیز مهمي در داده

ــه  ،حــدي ــي و مفهــوم الگــوي موجــود در مجموع ــا را نشــان مــياي از دادهمعن ــده  ده

(Braun & Clarke, 2006: 82.) 

نظـران،  کاررفته در تحلیل مضمون و تنـوع ديـدگاه صـاحب   هاي بهبا توجه به تنوع روش

هاي متفاوتي براي مضامین وجود دارد. برخي پژوهشـگران، مضـامین را   بنديعناوين و طبقه

ل مضـمون،  مراتـب آنهـا در تحلیـ   لحـاظ جايگـاه و سلسـله   لحاظ ماهیت و برخي ديگر بـه به

 (.749: 7990)عابدي جعفري و ديگران،  اندبندي کردهدسته

از ســه عنــوان مضــمون کــالن،  ،، بــر مبنــاي نقــش مضــمون در تحلیــلپــژوهشدر ايــن 

 کننده و کلیدي استفاده شده است.يکپارچه

 شرح مضمون انواع مضمون بنديمبناي طبقه

نقش مضمون در 

 تحلیل

 4کالن
کدهاي  اي از مضامین وبخش عمده

 دهدمي شناخته را در خود جاي

 0کنندهيکپارچه
مضامین کلیدي را حول يک محور 

 آوردمشترک گردهم مي

 اي در متن استمهم و برجسته ةن نکتمبیّ 7کلیدي

                                                        

1. Segmented. 

2. Categorized. 

3. Summarized. 

4. Reconstructed. 

5. Overarching. 

6. Integrative. 

7. Key. 
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ادبیــا  نظــري و  ةدر ايــن پــژوهش، ضــمن مطالعــآوری اطالعــات: روش جمــع (0

و  عمیـ   ةگیـري از فـن مصـاحب   هـره مکتـوب مـرتبط، بـا ب    هـاي آوري اسناد و گزارشجمع

 شود.ها کیفي پرداخته ميآوري اطالعا  و دادهبه جمع ساختاريافته،نیمه

، 7از: قالـب مضـامین  انـد  عبـار  چهار روش متداول در تحلیل مضـمون  ( فن تحلیل: 9

 .5ايو تحلیل مقايسه 9، ماتريس مضامین2مضامین ةشبک

شـود. ويژگـي کلیـدي ايـن تکنیـک،      ده مياز روش قالب مضامین استفاپژوهش در اين 

هـا و  تر در قالب خوشهبندي مضامین سطوح پايینمراتبي مضامین و گروهسازماندهي سلسله

توان ادعـا کـرد کـه قالـب مضـامین،      . در صورتي مياستسپس ايجاد مضامین سطح باالتر 

اً حـداقل دوبـار   د، ثانیـ نباشـ  گـذاري شـده  ها کدداده ةنهايي و تکمیل شده است که اوالً هم

مراتـب  سلسـله  ة، مطالعه شود و ثالثاً نظـرِ دو يـا چنـد خبـره دربـار     شدهريهاي کدگذاداده

 .(779ـ702 )همان: مضامین پرسیده شود

تـوان در سـه   را مـي  (King & Horrocks, 2010: 53) تحلیل مضـمون  فرايند بنابراين

سـازي از طريـ    يکپارچـه و  0، کدگـذاري تفسـیري  4کدگـذاري توصـیفي   :مرحله دنبال کرد

 .اختصار آمده استجدول ذيل به، که در 7فراگیرمضامین 

 اقداما  اصلي مراحل

 اول: ةمرحل

 کدگذاري توصیفي

 دقی  متن مصاحبه ةمطالعـ 

 نهاآگذاري در کنار هاي مربوط و يادداشتمشخص کردن بخشـ 

 تعريف کدهاي توصیفيـ 

هاي توصیفي ازنگري کدبراي هر مصاحبه و ب فرايندتکرار اين ـ 

 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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 دوم: ةمرحل

 کدگذاري تفسیري

 بندي کدهاي توصیفيخوشهـ 

پژوهش و پرسش ها در ارتباط با تفسیر معناي خوشهـ 

 هاي مطالعاتيحوزه

 هاداده ةکارگیري کدهاي تفسیري براي کل مجموعهبـ 

 سوم:مرحلة 

سازي از يکپارچه

 فراگیرطري  مضامین 

عنوان يک ها بهداده ةاج مضامین کلیدي براي مجموعاستنتـ 

کل، از طري  مدنظر قرار دادن مضامین تفسیري از موضع 

 تئوريک و يا مقاصد عملیاتي پروژه تحقیقاتي

بین سطوح کدگذاري  ةايجاد نموداري براي نشان دادن رابطـ 

 در تحلیل

ي گـذار ة سیاستبگان حوزنفر از خبرگان و نخ 79کیفي با  ةمصاحب 71 ،در اين پژوهش

هـايي  و با نظرداشـت شـاخص   اين افراد بر اساس شناخت قبلي پژوهشگر فرهنگي انجام شد.

 ه بـودن و سطح علمي، خبر ه بودنچون داشتن شخصیت اثرگذار، آشنايي با موضوع، نخبهم

از افـرادي کـه امکـان     ،ي فرهنگـي گـذار سیاست ةدر عرصمؤثر  قابل اعتنا و ةداشتن تجرب و

 .انتخاب شدند ،بودمیسور  نترسي به آنادس

شوندگان با حف  محرمانه بودن در جدول ذيل آمده است. در مشخصا  کلي مصاحبه

صـور  توصـیفي کدگـذاري شـد. ايـن کدگـذاري       ها بـه مرحلة اول تحلیل، متن مصاحبه

 ها انجام گرديده و مضامین توصیفيشدة مصاحبهخط متن پیادهبهتوصیفي با مطالعة خط

ها نسبت داده شد. پس از کدگذاري توصیفي، با مقايسة مسـتمر و  بخش مصاحبهبه بخش

اي کدهاي توصیفي، و بـا تجمیـع آنهـا، کـدهاي تفسـیري کـه نشـانگر تفسـیر         چندمرتبه

کننده بود، تولید شد. اين تعدادي مضمون توصیفي در قالب مضموني تفسیري يا يکپارچه

توصیفي بود که چند کد توصیفي ديگـر در ذيـل آن    کدهاي تفسیري، گاه يکي از کدهاي

هـاي تفسـیري، دربرگیرنـدة معـاني کـدهاي زيرمجموعـه خـود        گرفت و با تعديلقرار مي

شد و يا کد تفسیري جديدي بود که براي تجمیع معناي چندين کد توصـیفي، تولیـد   مي

ن فراگیـر و  گرديد. با ادامة مقايسه و تحلیل مستمر مضامین تفسـیري، درنهايـت مضـامی   

طور کامـل،  گذاري فرهنگي کشور ظهور يافت که در بخش نتايح بهمسائل فرايند سیاست

 گردد.تحلیل مي
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 حجم جلسا 

 سابقة علمي و اجرايي
میزان 
ف تحصیال 

دي
ر

 
 
کلما

 

 
مد

  
جلسا

 

79915 241 2 
 انمعاوناز عضو هیئت علمي دانشگاه تهران و 

 گيشوراي عالي انقالب فرهن ةدبیرخان
 7 دانشیار

0701 721 7 
عضو هیئت امناي دفتر تبلیغا  اسالمي، 
مشاور وزير فرهن  و ارشاد و رئیس ساب  

 کل فرهن  و ارشاد استان قم ةادار

سطح 
 چهار

2 

5911 04 7 
رايزن فرهنگي ايران در فرانسه، معاونت 
 سینمايي وزار  فرهن  و ارشاد

 9 دکترا

1915 700 7 
مديريت و  معاون فرهنگي سازمان

ريزي و رئیس کمیسیون فرهنگي برنامه
 اجتماعي شوراي عالي انقالب فرهنگي

 5 استاديار

4059 71 7 
مجلس شوراي اسالمي و رئیس  ةنمايند

 کمیسیون فرهنگي مجلس
 4 سطح سه

 0 دانشیار وزير فرهن  و ارشاد اسالمي 2 771 79774

7519 700 7 
گي دبیر کارگروه تدوين سند مهندسي فرهن

 کشور
 7 استاديار

 وزير فرهن  و ارشاد اسالمي 7 74 0550
کارشناسي 
 ارشد

1 

77477 710 2 
مديريت دانشگاه عالي دفاع  ةرئیس دانشکد

شوراي عالي انقالب  ةملي و عضو باسابق
 فرهنگي

 9 دانشیار

 شوراي عالي انقالب فرهنگي ةمعاون دبیرخان 7 70 5912
پزشکي 
 ايحرفه

70 

74279 717 2 
فرهن  و ارتباطا   ةرئیس دانشکد

 دانشگاه امام صادق
 77 دانشیار

4909 90 7 
صدرا و عضو بخش  ةرئیس پژوهشکد

 فرهنگي دفتر مقام معظم رهبري؛
 72 دکترا

 رئیس شوراي فرهن  عمومي کشور 2 259 79747
کارشناسي 
 ارشد

79 

 جمع 23 2335 292320
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هـا، ضـمن وفـاداري بـه     سـختي همـاهنگي   رغـم بـه پژوهشگر، که است  يادآوريالزم به 

گوهـا را تـا   ونخبگـان مـرتبط، گفـت    گیري هدفمند و انتخاب افراد اصلي از خبرگان ونمونه

ايـن امـر    ،وگـو گفـت سـاعت   90با بـیش از   ،و درنهايت هرسیدن به اشباع نظري دنبال کرد

 محق  گرديد.  

معتقدنـد کـه تحقیقـا     بسیاري از پژوهشگران های پژوهش: پذیری یافته( اعتماد3

( 7914لینکـولن )  گوبا و عنوان نمونهبهکیفي نیازمند معیارهاي ارزيابي خاص خود هستند. 

 اند:  پیشنهاد کرده ،جاي معیارهاي ارزيابي کمي رايحچهار معیار کیفي را به

 7؛جاي اعتبارسنجيالف( اعتباربخشي به

 2؛پذيريجاي تعمیمپذيري بهب( انتقال

 9؛جاي قابلیت اطمینانقابل پیگیري بهج( انحراف 

 5طرفي.جاي بيپذيري بهد( صحه

هـاي کیفـي وجـود    ، معیارهاي ديگري نیز براي ارزيابي تحلیـل باالبر معیارهاي افزون 

ــه رويکــرد فلســفي و روش نــدار  شــناختي پژوهشــگر بســتگي داردد کــه انتخــاب آنهــا ب

(Guba & Lincoln, 1985.) 

توان براي ارزيـابي تحلیـل مضـمون    اي ارزيابي تحقیقا  کیفي ميطور کلي، از معیارهبه

اسـتفاده از کدگـذاران مسـتقل و گـروه      فراينـد چهـار   ،نیز استفاده کرد. کین  و هـاروکس 

توصـیفي   ةو عرض 0کارگیري تطاب  همگونيدهندگان، به، دريافت بازخورد از پاسخ4خبرگان

)عابـدي   انـد یـل مضـمون پیشـنهاد کـرده    را بـراي ارزيـابي تحل   7غني و ثبت سواب  ممیزي

 .(792ـ717: 7990جعفري و ديگران، 

پژوهشـگر،  ديـدگاه  هـا از  براي حصول اطمینان از روايي پژوهش يعني دقی  بودن يافته

                                                        

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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اقـداما  زيـر   ( Creswell, 2003) کنندگان يا خوانندگان پژوهش گزارش پـژوهش مشارکت

 انجام شد:

بیشـتر  هـدف کدگـذاري مسـتقل، در     گروه خبرگان: استفاده از کدگذاران مستقل و .2

طـور  موارد، اثبا  روايي و پايايي تحلیل مضمون نیست، بلکه کمک به پژوهشگر است تـا بـه  

کدگـذاري گرفتـه    ةساختار مضامینِ پیشنهادي خود و تصمیماتي کـه دربـار   ةانتقادي دربار

 ؛است، فکر کند

، پژوهشگر نتايح تحلیل خـود را در  فراينددر اين  دهندگان:دریافت بازخورد از پاسخ .9

میـزان همخـواني و تناسـبِ     ةخواهد تا دربارمي نو از آنا دهدمي دهندگان قراراختیار پاسخ

   ؛میان تفاسیر وي و تجارب خودشان، اظهارنظر کنند

ي گـذار فرايند سیاستکار را که شامل مسائل اصلي  نتیجة ،پژوهشگربررسی همکار:  .3

ــود در جلســهفرهنگــي جمهــو ــا ســه نفــر از متخصصــري اســالمي ايــران ب  ةن عرصــااي ب

هـا و اظهـارنظر در مـورد    نان نیز به بررسي يافتـه آو  کردي فرهنگي کشور ارائه گذارسیاست

 آنها پرداختند.

افـزايش میـزان   نیز  و آمده از روش تحلیل مضموندستهاي بهبراي ارزيابي داده روازاين

استفاده از کدگـذاران مسـتقل و گـروه     .7 استفاده شده است: ز دو روشا ،هادادهاين اعتبار 

 شوندگان.دريافت بازخورد از مصاحبه .2 ؛خبرگان

 20، همکارانهاي مستمر و ارزيابي اولیه در گروه سه نفري از مقايسه پس ،بر اين اساس

ز خبرگـان و  نفـر ا  57نامه بـراي  در قالب پرسشاست که آمده  دستها بهاز مصاحبه همسئل

 شـده نامـه تکمیـل  پرسـش  90درنهايـت   ،پیگیـري  شوندگان ارسال شد که پـس از مصاحبه

شوندگان خواسته شد تـا بـه هريـک از    نامه از خبرگان و مصاحبهدريافت شد. در اين پرسش

مسـائل نظـر خـود )اصـالح، حـذف يـا        ةمسائل بین يک تا پنح نمره دهند و همچنین دربار

 بیان کنند. شدن گزاره( رااضافه

است که موافقت نسبي بـا مسـائل    2/5گزاره،  20شده براي هاي ثبتمیانگین کل امتیاز

بـر   کـه  اسـت هگیري میزان پراکندگي ديـدگاه . واريانس معیاري براي اندازهدهدمي را نشان

بـودن واريـانس،   کـم . اسـت  7/7تـا   7بـین   گزاره 9و  7گزاره زير  77 ،واريانستايح ناساس 

 .  دهدمي ها را نشانها و تمرکز بیشتر ديدگاهن پراکندگي پاسخبودکم



 0011شانزدهم / بهار و تابستان  ةنامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شماردوفصل

 

16 

 هاي پژوهشيافته. 7

شده بر اساس نقـش آنهـا در سـه    مضامینِ استخراج پس از طي مراحل تحلیل مضموني،

 اند.  نامگذاري شده کالنکننده و سطح با عنوان مضامین کلیدي، يکپارچه

مضامین کلیدي هر مصاحبه ذيل  در ابتدا ،هنگيگذاري فرفرايند سیاستتوجه به مراحل با 

 .بندي شدنداستخراج و دستهـ تدوين، اجرا و ارزيابي  ـگذاري فرايند سیاست ةگانمراحل سه

استخراج شد که توصیف کمي  ،گانهبندي سهمضمون کلیدي ذيل دسته 274نهايت در

 آن به شرح جدول ذيل است:

 مین کلیديتعداد مضا يگذارفرايند سیاستمراحل 

 772 تدوين

 97 اجرا

 72 ارزيابي

 930 جمع کل

گانـه، ضـمن مـرور چنـدباره و انجـام      بندي سهبعد از استخراج مضامین کلیدي ذيل دسته

مضــمون  79تــدوين،  ةنــاظر بــه مرحلــ ةکننــدمضــمون يکپارچــه 21هــاي مســتمر، مقايســه

دسـت  ارزيابي به ةناظر به مرحل ةدکننمضمون يکپارچه 71اجرا،  ةناظر به مرحل ةکننديکپارچه

 :براي رسیدن و کشف مضامین کالن دو اقدام صور  گرفت مد.آ

ــژوهش   اول، ــي پ ــرور برخ ــا م ــابه  ب ــاي مش ــي،  ه ــواليي اران ــوز( 7995)ر.ک: م  ةدر ح

 هـاي مسـائل  حـوزه عنوان به اي و محتواييهاي معرفتي، زمینهگانة حوزهسهاز ، گذاريسیاست

کـه بـا   ايگونـه گانـه اسـتفاده شـد. بـه    ساز ذيل مراحل سـه مین يکپارچهبندي مضابراي دسته

و در قالـب يـک    شـده بنـدي  دسـته  ،سـاز گانه، مضامین يکپارچـه سههاي حوزهاستفاده از اين 

 .درسه جايابي شدندجدول سه

ساز هاي افقي و عمودي مکرر بین مضامین يکپارچهوبرگشتاقدام دوم درواقع رفت دوم،

)حرکـت   ةسـاز ذيـل هـر مرحلـ    )حرکت افقي( و بین مضامین يکپارچـه  مسائل ةحوزدر هر 

درنهايت پژوهشـگر را بـه بیسـت     ،سازي مضامینو غني دقت کردنعمودي( است که ضمن 

 ت که توصیف کمي آن به شرح جدول ذيل است:  مضمون کالن رهنمون ساخ
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 مضامین کالن هاي مسائلحوزه
 سازمضامین يکپارچه

 جمع ارزيابي ااجر تدوين

 75 5 9 7 4 معرفتي

 70 5 7 4 4 ايزمینه

 94 70 9 70 70 مديريتي

 90 23 22 93 95 جمع

مسـائل معرفتـي،    ةي فرهنگي کشور در سه دستگذارفرايند سیاستبدين ترتیب مسائل 

 اي و مديريتي ظهور پیدا کرد که در نمودار ذيل نشان داده شده است:  زمینه
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 ؛گذاري فرهنگي کشوریه در فرايند سیاستعلم ةاثر و غیرهدفمند حوزحضور کم .5
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 حاکمیت دوگانه 

 روشن نبودن مباني و امتداد نیافتن ان در .2
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اسالمي بـومي   -جريان کم رم  علوم انساني .9
 در فرايند سیاستگذاري فرهنگي کشور

اي بـا  عدم مواجهـه دانشـي پايـه و حرفـه     .5
 عرصه سیاستگذاري فرهنگي

ــل .4 ــت   تقلی ــت از ماموري ــي در برداش گراي
 نهادهاي سیاستگذار فرهنگي

 ایزمینهمسائل حوزة 
 یت فرهن در اولويت نبودن و مظلوم .7

 ضعف عمومي نظاما  حاکمیتي کشور .2

سیاست زدگي فرايند سیاسـتگذاري فرهنگـي    .9

 کشور

نقش انفعالي مـردم در فراينـد سیاسـتگذاري     .5

 فرهنگي کشور
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فرايند گانه، مسائل اصلي هاي اين پژوهش، مضامین کالن بیستبا توجه به يافته

توان گفت که مسائل ميگونه اين ي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است، لذاگذارسیاست

 4معرفتي ـ دانشي،  ةمسئل 4ي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران شامل گذارفرايند سیاست

 د.نشومديريتي است که در ادامه تشريح مي ةمسئل 70و اي ـ محیطي زمینه ةمسئل

 ةگانسهناظر به مراحل خود شامل ترکیبي از مسائل خردتر  ،ايبديهي است که هر مسئله

هستند. الزم به يادآوري است براي رعايت اصل محرمانه بودن، ارجاعا  اجرا و ارزيابي  ،تدوين

 معناي مصاحبه با نفر هفتم، است.ه به( ک7صور  )معنوان مثال بهها بهبه مصاحبه

 مسائل معرفتی. 2ـ1

 «معرفتی ةحوز»مسائل 

 گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانفرایند سیاست

 ؛وجود نوعي حاکميت دوگانه ةگذار و دالبحاکم نبودن گفتمان انطيب اسيمي در نهادهاي سياست .3
 ؛ي فرهنگيرگذااستسي فرايندرودن نبودن مباني و امتداد نيافتن آن در  .5
 ؛ي فرهنگي کوورگذارفرايند سياسترمق علوم انساني ي اسيمي بومي در جريان کم .1
 ؛ي فرهنگيگذارسياست ةاي با عرصدانوي پايه و حرفه ةعدم مواجه .4
 .فرهنگي گذارسياست يت نهادهايمأمور گرايي در بردادت ازتطليل .2

گذاري فرهنگي است که يند سیاستترين مسائل فرامسائل معرفتي ـ دانشي، بنیادي

گذاري فرهنگي هاي مرتبط با سیاستاي و دانشن، مباني شناختي، فکري ـ انديشهآي أهامنش

 شود.تشريح ميهريک که در ادامه است مسئله  4 ،تعداد مسائل معرفتي ـ دانشي .هستند

وجـود نـو ي    ةبو شائ گذارسياست حاکم نبودن گفتمان انقالب اسالمي در نهادهاي. 1ـ1ـ7

 حاکميت دوگانه 

ــین مســئله در حــوز ــد   ،معرفتــي ةاول حــاکم نبــودن گفتمــان انقــالب اســالمي در فراين

گیري دولت اسالمي را بايـد تقابـل   خیر در شکلأيکي از داليل ت گذاري فرهنگي است.سیاست

 سـالگي نظـام اسـالمي،   با وجود چهـل  ،نظام جمهوري اسالمي دانست ةگفتماني در سطح ادار

 د.نشوصور  نظري يا عملي ترويح ميجدايي دين از سیاست به هايهچنان نظريهم

يکـي   ،دو گفتمـان شـکل گرفـت    ،در ايـن شـرايط   انقالب پیروز شد طبیعتاً

هاي توسعة نظام شاهنشاهي که کامالً متکي بـر همـین   گفتمان ادامة برنامه
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دير و اسـتاد  مـ  ،گفتمان توسعة غرب بود که در داخل کشور ما سابقه داشت

داشت، کارشناس داشت. يک گفتماني هم امام گفته بود بعضـي از آخونـدها   

کردند اينها عملیاتي شود امـا ايـن را تبـديل بـه     فهمیدند، اينها سعي ميمي

حال کشور هـم  گذاري نکرده بودند و درعینريزي و سیاستيک مدل برنامه

 .(9)م خواست اداره شودمي

نـوعي حاکمیـت دوگانـه را القـا      ةکشور، شائب ةدر میدان ادار اين تقابل نظري و عملي

سـازي ايـن   اي که اين جريان عالقمند است ضمن برجسته کردن و واقعـي کند، مسئلهمي

آنرا به انديشه و ساختار سیاسي نظام جمهوري اسالمي که در قـانون اساسـي   منوأ  شائبه،

بر خلـوص مبـاني و    هوشیار بودن،ن در مقابل، جريان انقالبي ضم متجلي است، برگرداند.

وجود حاکمیت دوگانه را نپذيرفته و وجود اين تصوير  ةاصول حاکم بر قانون اساسي، شبه

از حاکمیت دوگانه را ناشي از عدم اعتقاد و التزام عملي کارگزاران جمهـوري اسـالمي بـه    

اسـالمي در  داند و تأکید دارد که در صور  حاکم شـدن گفتمـان انقـالب    مباني نظام مي

سطح کارگزاران نظام، مسیر براي جاري شدن قانون اساسي و ساختاردهي کالن حاکمیت 

گويي در جمهـوري   شود.فقیه باز مياصل واليت مانندبر مباني و اصول آن اسالمي مبتني

گـري کوتـاه   اسالمي هر زمان که انقالبي عمل کرديم پیش رفتیم و هـر زمـان از انقالبـي   

 ديم.مديم، متوقف شآ

عنوان يک مدير اجرايـي دارم بـا   گردد. من بهاينها به مبنا برمية بنابراين هم

هر جا که تالش کردم ايـن مبـاني را عمـل کـنم جلـو       کنممي شما صحبت

عنـوان  هايي که فهمیديم و عمل کرديم. من بـه رفتیم در حد همین حداقل

که اين مبـاني   توانم بگويمفرهن  با اطمینان مية يک آدم عملیاتي در حوز

 .(9)م شود ارزيابي کرداين را مي تواند کارساز باشد.عمل مية در حوز

ي فرهنگي همچـون  گذارفرايند سیاست ةگانمراحل سهبر هرروي، اين تقابل گفتماني، به

ي فکـري متفـاو  بـا    هـا مؤثر جريـان  حضور .دگذارمير یتأث حاکمیت ةهاي ديگر ادارعرصه

تفـاو  مبنـاي فکـري بـازيگران      ،فرهنگـي  گـذار سیاسـت  در نهادهايمباني انقالب اسالمي 

ازجملــه مســائل  تفــاو  مبنــاي فکــري نــاظر و مجــري و ي فرهنگــيهــاسیاســت اجــراي

 ذيل اين مسئله اصلي است. شدةاستخراج
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 ي فرهنگيرگذاسياست فرايندروشن نبودن مباني و امتداد نيافتن آن در . 2ـ1ـ7

 لي در نظام جمهوري اسـالمي، عـدم اهتمـام بـه مبـاني و     سفانه يکي از مشکال  اصأمت

 دربارةبرخي بحر  ي فرهنگي است.گذارسیاست اداره و فرايندروشن نبودن مباني  ،درنتیجه

و پیامـدي نیـز در   آثـار   داننـد کـه هـیچ   رف مـي مباني را نوعي استقبال از مباحر نظري صِ

کنند و برخي نیـز بـه   اي تلقي مينههزيفقط فايده و امري بي ، وعینیت بر آن مترتب نیست

 گذارند.اي باقي نميانديشهو هاي فکري براي بحرفرصتي  ،ييگراعمل ةبهان

اسـت   زيـادبود شـود احسـاس   بحر مباني تا مطرح مي ،در مباحر فرهنگي

هاي ديني جامعه مـا خیلـي پـايین اسـت بـا      گاهيآکمبود داريم.  ولي واقعاً

 .(0)م ق بیفتدهاي مختلف بايد اين اتفاروش

بـرد. شـروع نکـردن از    ه به جايي نميار ،بر مباني تکیهيي بدون گراعمل روشن است که

هــاي صــوري و کمــي در نگــاه تســلطنگــري و باعــر نــوعي ســطحي ،مبــاني در فرهنــ 

 شود.هاي فرهنگي ميريزيبرنامه

کمیتي بـا  ترين اموري است که يک نظام حااز پیچیده مبانيسازي جاري ،از سويي ديگر

 ،از مبـاني  رسـد مـي  که بـه نظـر  است  نايهاي انقالب اسالمي و از مظلومیتبوده آن مواجه 

هاي صور  گرفته براي مدل اداره و پیشرفت کشـور هنـوز قـرين    خیلي پیش نرفته و تالش

 توفی  نبوده است.

 کشور ي فرهنگيگذارفرايند سياسترمق  لوم انساني ـ اسالمي بومي در جريان کم. 3ـ1ـ7

جامعه و مواجه بودن با انبوه مسائلي که در فضاي  ةجايگاه ادارواسطة به حاکمیت

چراکه  ؛علوم انساني است ةکنندترين متقاضي و مصرفبزرگ ،شودعمومي جامعه ايجاد مي

در قدم  ،ي اثربخشهاسیاست و اقدام براي حل مسائل عمومي در قالب طراحييابي پاسخ

سفانه در بسیاري از أمت ـ بوده ورکن اساسي علوم است ـ که يه نخستین، نیازمند نظر

بومي براي  هايهديني اسالمي، هنوز نظري رغم داشتن منابع غنيِبهفرهنگي،  هايموضوع

هاي اجتماعي نفوذ اثرگذار دانش و شاهد ي تولید نشده استگذارسیاست گیري دربهره

 هستیم. ي فرهنگيهاسیاست غربي در طراحي

 ي فرهنگيگذارسياست ةاي با  رصدانش پايه و حرفه ة دم مواجه. 4ـ1ـ7

اي بـا ايـن   دانشـي و حرفـه   ةگذاري در ايران، عدم مواجههاي اصلي سیاستيکي از چالش
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کمتـر مـدنظر قـرار     ،و نیاز به تخصص در ايـن حـوزه   گيکه تلقي پیچیدايگونهعرصه است، به

هاي اجرايي کشور دارند، ورود خود بـه  که در دستگاه محدودي ةباتجرب ،افرادبرخي گیرد و مي

 ةعرصـ  تاگذاري باعر شده شنايي افراد با دانش سیاستآپندارند. عدم اين حوزه را مشروع مي

هـاي  صور  تجربي اداره شود که هزينـه گذاري کشور در سطح پايیني از تخصص و بهسیاست

کنـد. از  سعي و خطا بر حاکمیت تحمیل مـي  ،هبر سلیقه، تجربمبتني ةواسطة ادارهنگفتي را به

وگـو  گذاري، زبان مشترکي براي گفـت شنايي افراد با دانش سیاستآواسطة عدم به ،ديگرسوي 

هـا و اصـطالحا    شـفتگي در اسـتخدام و اسـتفاده از واژه   آو ارتباط مؤثر شکل نگرفته و نوعي 

سـیدن بـه تفـاهم را سـخت و     وگو و رگذاري ايجاد شده است که فضاي گفتسیاست تخصصيِ

 يهاي متفـاو  و گـاه  برخي واژگان و مفاهیم پايه، تلقي ةکه دربارايگونهديرياب کرده است به

گـذاري در سـطح   ، تلقـي واحـدي از سیاسـت و سیاسـت    نمونـه  عنوانشود. بهمتضاد طرح مي

ي تولیـد  سـو مديران راهبردي کشور وجود ندارد. اکتفا به تجربیا  محدود و عـدم حرکـت بـه   

دبیـا   ، ضـعف ا ضعف تکنولوژي تولیـد اسـناد سیاسـت فرهنگـي     ،گذاري بوميدانش سیاست

فقر دانـش ارزيـابي    هاي فرهنگي وتدوين شاخص، دشواري سازي اسناددانش مطالعا  اجرايي

 ازجمله مسائلي است که ذيل اين مسئله بايد بدان توجه داشت. هاي فرهنگيسیاست

 فرهنگي گذارسياست يت نهادهايمأمور برداشت ازگرايي در تقليل. 5ـ1ـ7

اي ا  قابـل مالحظـه  تـأثیر ي فرهنگي که گذارفرايند سیاستيکي از مسائل شناختي در 

 يـت نهادهـاي  مأمور گرايـي در تقلیـل  ،و پیامـدها دارد آثـار   ، خروجـي، فرايندنیز در مراحل 

ي فرهنگي به امور ذارگسیاست يت نهادهايمأمور فرهنگي است. محدود کردن گذارسیاست

اي اسـت  فرهنگي، درواقع مسـئله غیر هايفرهنگي و عدم توجه به کارکردهاي فرهنگي نظام

پـذيري آن اسـت   به ماهیت و چیستي فرهن  و الگوها تغییر محدودنوعي نگاه بر اساس که 

 هـاي سـن  نظـام  هـم آنـرا   کنـد و تخصصي محدود مـي  ةکه فرهن  را به يک بخش و حوز

 .  دهدمي سیاسي قرار اقتصادي و

نظام فرهنگي آن چیزي که معمـول و متـداول اسـت و بـا آن      ،ماة در جامع

يعنـي يـک نظـامي اسـت و يـک       ،زنند نظام امور فرهنگـي اسـت  حرف مي

سیستمي است که يک مجموعه کارهايي در آن تحت عنوان امـور فرهنگـي   

 .(7)م شودانجام مي
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 يهـا سیاسـت  عـد فرهنگـي  عـدم توجـه بـه ب     ،مورد توافـ  و فرهنگي معیار  ةنبود نظري

نگاه محدود به ارزيـابي  و  ي فرهنگيهاسیاست به فرهن  در اجراي جزئينگاه  ،فرهنگيغیر

اصـلي اسـت و    ةمسائل ذيل ايـن مسـئل  از  ي غیرفرهنگيهاسیاست فرهنگي و عدم توجه به

 ن توجه شود.داببايد 

 ایمسائل زمینه. 1ـ1

 «ایزمینه ةحوز»مسائل 

 گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانیند سیاستفرا

 ؛در اولويت نبودن و مظلوميت فرهنگ .3
 ؛حاکميتي کوور هايضعف عمومي نظام .5
 ؛ي فرهنگي کوورگذارفرايند سياستزدگي سياست .1
 ؛ي فرهنگي کوورگذارفرايند سياستنطد انفعالي مردم در  .4
 .گذاري فرهنگي کوورر فرايند سياستنامطلوب و اثرگذاري آنها د غفلت از نفوذ ددمن و عناصر .2

گذاري فرهنگي گروهي ديگر از مسائل، ناشي از بستر و محیطي است که فرايند سیاست

اي ـ محیطي عنوان مسائل زمینهگیرد. اين مسائل بهجمهوري اسالمي ايران در آن شکل مي

 د: شوناختصار تشريح مياست و بهمسئله  4 شانتعدادکه  اندنامگذاري شده

 در اولويت نبودن و مظلوميت فرهنگ. 1ـ2ـ7

گذاري فرهن  را در سیاست ةاي عرصمحیطي ـ زمینه ةترين مسئلشايد بتوان اصلي

مراحل فرايند  ةهم بر اي به فرهن نگاه فرعي و حاشیه اولويت نبودن فرهن  دانست.

شود که ايي ميهاي سبب ايجاد چالشو در هر مرحله اثرگذار استگذاري فرهنگي سیاست

نیز  ياين مسئله مربوط به دوره يا دولت خاص تدبیري انديشیده شود. شناگزير بايد براي

 .در حاشیه بوده است ،هادولت ةشود و تقريباً در همنمي

در ي قبـل و چـه در ايـن دولـت(     هـا دولـت  فرهن  در اين جامعه )چـه در 

 .(72)م وقت جدي گرفته نشده استحاشیه بوده و هیچ

 شـود و بـه نظـر   کشور نمي يمحدود به کارگزاران حاکمیتي و مديران اجراي ،ن مسئلهاي

 فرهن  حتي در میان نخبگان نیز جايگاه خود را نیافته است. رسدمي

ما حتي بـین نخبگـان مـا جايگـاه خـودش را      ة فرهن  اوالً در جامعة مسئل
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نخبگـاني   هاي حتيمستقلش را در اليهغیر ا  مستقل وتأثیرنیافته است و 

 .(79)م نشان نداده است

بـه فرهنـ     حـداقلي گذار، نگاه فرهنگي در نهادهاي سیاست هايدر اولويت نبودن موضوع

 اند.اي هستند که در ذيل اين مسئله قابل بررسي، دو زيرمسئلههاي اجرايي کشوردر دستگاه

 حاکميتي کشور هايضعف  مومي نظام. 2ـ2ـ7

مقننـه   ةبايـد قـو   هقاعـد طبـ   . داردريـزي  ظـام برنامـه  در يک نگاه کلي، کشـور يـک ن  

مجريه فقط اجـرا   ةقو ،مجريه بدهد ةريزي کند و برنامه را به قانون تبديل کند و به قوبرنامه

برنامـه توسـط دولـت    اينکـه   ،گیردنچه در عمل صور  ميآقضايیه نظار  کند.  ةو قوکرده 

گیـري  . بـر اسـاس يـک الگـوي تصـمیم     کندمقننه بررسي و مصوب مي ةشود و قوماده ميآ

ريزي ضعف نظام برنامه شود.نمايندگان مصوب مي ةبرابر هم بر مشارکتِمبتني جغرافیا پايه،

ضـعف عمـومي   ، گريزي، اجـراي گزينشـي و عـدم تعهـد بـه اسـناد باالدسـتي       برنامه ،کشور

 ،ارزيـابي  دربرابـر  مقاومـت نهادهـا   عـدم انسـجام نـاظران و   و  حـاکمیتي در اجـرا   هـاي نظام

  ريزمسائلي است که ذيل اين مسئله قرار گرفته است.

 ي فرهنگي کشورگذارفرايند سياستزدگي سياست. 3ـ2ـ7

الشـعاع روابـط سیاسـي و جنـاحي قـرار      گذاري در کشور، تحتسفانه فرايند سیاستأمت

اري گـذ اي را وارد فراينـد سیاسـت  عده اش،سیاسي ةگرفته است. هر مسئولي مطاب  با سلیق

حدي اسـت کـه حتـي بـا عـوض شـدن       گذارد. اين اثرگذاري بهاي را کنار ميکند و عدهمي

گـذاران قبلـي تـدوين و    هايي کـه از سـوي سیاسـت   گذاران، سیاستنگرش سیاسي سیاست

بـه  شـوند، کـه   هايي نادرسـت و سـیاه خوانـده شـده و لغـو مـي      مصوب شده بودند، سیاست

   زند.ي و موجود دامن ميگذاران قبلاعتمادي بین سیاستبي

داريـم   هـا دولـت  هـا و ديگر هـم در تطـاب  و آمـد و شـد مجلـس     ة يک نکت

 بینیم، آن اين است که باالخره سالي  متفاوتي که افراد و جريانا  دارنـد مي

ــه ــوعي ب ــد  جبهــهن ــاي سیاســي دارن ــن ،ه ــار  هــااي خــودش را در آث

بنـدي  در بودجه دهديم ها نشانريزيدستي برنامههاي پايینگذاريسیاست

سـاله کـه مبنـايش توسـط دولـت تعیـین       هاي پنحدر نوشتن برنامهساالنه، 

 .(70)م شودرود توسط مجلس تصويب ميشود و ميمي
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هـاي  مالحظا  در اجـراي سیاسـت  اين دخالت  ،گذارياثرگذاري مالحظا  سیاسي در سیاست

، سـه  هـا ي و ارزيـابي سیاسـت  شناسـي فرهنگـ  مالحظـا  سیاسـي در وضـعیت    ةمداخلو  فرهنگي

 گذاري فرهنگي است.روشني بیانگر ابعاد اين مسئله در مراحل فرايند سیاستاي است که بهريزمسئله

 ي فرهنگي کشور گذارفرايند سياستنقش انفعالي مردم در . 4ـ2ـ7

يکـي از  و اصـوالً  بسـیار پررنـ  اسـت     سیاسـي امـام خمینـي    ةجايگاه مردم در انديش

 بنیادين نظام جمهوري اسالمي، رکن بودن نقـش و حضـور مـردم در آن اسـت.     هايويژگي

هـا و اهـداف انقـالب را    هاي عظیم مردمي، آرمانانقالب اسالمي با به خدمت گرفتن ظرفیت

 ،تشـکیل نظـام جمهـوري اسـالمي، بـا گذشـت زمـان        پـس از سـفانه  أاست. متکرده محق  

کـم شـده اسـت و     ،پیشـبرد اهـداف نظـام   هاي مردمي براي فريني ظرفیتآمشارکت و نقش

 امور قرار گرفته است.  همة گري، در جايگاه متولي حاکمیت با تصدي

فرهنـ ،   ةهاي اخیر مقام معظم رهبري در عرصرسد در صحبتبه نظر مي

برگشت به مردم خیلي جدي است. مثالً عباراتي کـه آقـا در برخـي احکـام     

هـاي  حمايت از حرکـت و  نقالبيا مطرح کردند، فضاي توجه به جوان مؤمنِ

 .(2يد همین فضا باشد )مؤتواند ممي ،خودجوش مردمي

اي است که گويي نقش مردم در فضـاي فرهنگـي کشـور،    گونهشرايط به هبنابراين، امروز

محصوال  و خدما  فرهنگـي اسـت    ةکننديک نقش انفعالي محض و تنها در جايگاه مصرف

ثري در طراحي نظام فرهنگي کشور بـراي  ؤهیچ نقش م ،ي فرهنگيگذارفرايند سیاستو در 

ي هاسیاست مشارکت مردم و نخبگان در تدوينتأمین  مردم در نظر گرفته نشده است. عدم

فريني مـردم  آنقش ةمادآبستر غیر ،هاسیاست گري مردمي براي اجرايعدم مطالبه ،فرهنگي

ازجملـه   اي نظـارتي مردمـي  هـ گیري از ظرفیـت عدم بهرهو  ي فرهنگيهاسیاست در اجراي

 شده ذيل اين مسئله است.ريزمسائلي استخراج

ي گـذار فرايند سياسـت نامطلوب و اثرگذاري آنها در  غفلت از نفوذ دشمن و  ناصر. 5ـ2ـ7

 فرهنگي کشور

اولین راهبـرد دشـمن در    وجود دشمن براي نظام جمهوري اسالمي يک امر واقعي است.

امنـي   ةي غفلت نسبت به حضور خود است، تا بتواند در سـاي ايجاد فضا ،مواجهه با يک نظام
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هـاي  افريند به اهداف خـود دسـت يابـد. حضـور دشـمن در زمینـه      مي شکه اين غفلت براي

هـاي  عرصـه  ةتجربـ مدتي از پس رسد ولي به نظر مي ،مختلف يک واقعیت ترديدناپذير است

  است:فرهن  قرار گرفته  ةمختلف، تمرکز و شد  عمل دشمن بر حوز

ها را براي تمام کردن کار انقالب تجربه کرد و درنهايت به اين روش ةدشمن هم

نتیجه رسید که ذا  اين انقالب فرهن  است و مادام که فرهن  اسـالمي در  

 .(5)م انقالب را از پا درآورد تواننمي، هاي اين مردم جاري و ساري استرگ

و بـراي   دانسـت فرهنـ    ةن اثرگـذار در عرصـ  که بايد دشمن را يکي از بازيگراايگونهبه

 فت.رمواجهه، طراحي متناسب با الگوي دشمني او در نظر گ

يعنـي آنهـا    ،به نظرم}يکي از بازيگران اصلي فرهن  در ايران{ دشمن است

هـاي خودشـان را اجـرا کننـد... سـاختار      ريزي کنند و برنامهتوانند برنامهمي

یرنـد و تصمیمشـان را عملیـاتي    گنشـینند تصـمیم مـي   تشکیالتي که مـي 

کند و عـواملي را در داخـل   ريزي ميمعناي تشکیالتي که برنامهکنند... بهمي

 .(9د )منکند که فرهن  را مديريت کنو خارج کشور تعیین مي

دشـمن در   هـاي کارشـکني  ،هـا گیـري سازي و تعیین جهتفريني دشمن با مسئلهآنقش

 گـذار سیاست هاي محاسباتي نهادهايتالل در سامانهاخو  ي فرهنگيهاسیاست شدناجرايي

 ، ريزمسائلي است که ذيل اين مسئله احصاء شده است.توسط دشمن

 مسائل مدیریتی. 3ـ1

 گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانفرایند سیاست« حوزة مدیریتی»مسائل 
 ؛عدم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور .7
 ؛گذار فرهنگينهادهاي اصلي در فرايند سیاستعدم هماهنگي و انسجام  .2
 ؛هاانسجام محتوايي در سیاست تأمینعدم  .9
 ؛گذاري فرهنگي کشورعلمیه در فرايند سیاست ةاثر و غیرهدفمند حوزحضور کم .5
 ؛گذاري فرهنگي کشوررم  مراکز مطالعاتي و پژوهشي در فرايند سیاستحضور کم .4
 ؛ناسايي مسائل فرهنگيالگو و سازوکار ضعیف، منفعل و ناقص ش .0
 ؛گیري ناکارامدسازي و الگوي تصمیمساختار و سازوکار ضعیف تصمیم .7
 ؛هاي فرهنگياجراي اسناد و سیاست ةمفقود ةسازي، حلقاجرايي .1
 ؛هاضعف نظار  بر اجرا و ارزيابي اجراي سیاست .9
 .کمبود نیروي متخصص و متعهد فرهنگي .70
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فراينــد ار و الگـوي مـديريتي اسـت کـه     گروهـي ديگـر از مسـائل، ناشـي از نـوع ســاخت     

ريزي، سازماندهي، نظار  بر آن برنامهي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبتنيگذارسیاست

عنـوان مسـائل مـديريتي    بـه است مسئله  70 شانتعدادکه شود. اين مسائل و پشتیباني مي

 شود: ميآنها پرداخته توضیح به  ،که در ادامهاند گذاري شدهنام

  دم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور. 1ـ3ـ7

اين است پرسش شوراي عالي انقالب فرهنگي، بايد قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور باشد. 

نظـران و خبرگـان   در اين جايگاه قرار دارد؟ پاسخ بسیاري از صـاحب  اکنون ،يا اين شوراآکه 

 است.« نه»پرسش به اين 

عدم استقرار کامل ي فرهنگي کشور گذارفرايند سیاست ةترين مسئلشايد کلیدي هامروز

شـود. بـر   تأمین  . براي استقرار اين قرارگاه بايد الزاماتشاستقرارگاه مرکزي فرهنگي کشور 

اگر شما ايـن سیسـتم   « من استلزم بشيء فقد استلزم بلوازمه»استلزام در فقه؛  ةاساس قاعد

الزامـا  اسـتقرار شـوراي عـالي      رسدمي به نظر را پذيرفتید بايد استلزاماتش را هم بپذيريد.

 انقالب فرهنگي در قامت قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور مهیا نیست.

ايـن   يدر صـورت و  زننـد که عملکرد اين قرارگاه را رقم ميدارد اين قرارگاه عقبه و صفي 

حرکت  د. عدم تحق  لوازمنواقع محق  شوبه ،قرارگاه مستقر خواهد بود که اين عقبه و صف

 اجــراي عــدم تشــکیل ســازوکار قرارگــاهيِ ،ي فرهنگــيهــاسیاســت قرارگــاهي در طراحــي

هاي نظـارتي و اقتـدار ناکـافي قرارگـاه مرکـزي      بالفعل نشدن ظرفیت ،ي فرهنگيهاسیاست

، ذيـل  ي فرهنگيگذارفرايند سیاستبر ، ريزمسائلي است که مبتنيفرهن  کشور در نظار 

 ابل طرح است.اين مسئله شناسايي شده و ق

 فرهنگي يگذارفرايند سياست دم هماهنگي و انسجام نهادهاي اصلي در . 2ـ3ـ7

اي اسـت. مراحـل ايـن    صـور  چرخـه  ي فرهنگي، خطي نیست و بهگذارفرايند سیاست

و الگوي ارزيابي بـر   ،بر اجرا هاسیاست تدوين ند و بر هم اثرگذارند.ابه يکديگر وابسته ،چرخه

صـور   نهادهاي موظف در مراحل مختلف بـه  بايدبنابراين ن اثرگذار است. اجرا و حتي تدوي

گـرا و  هـاي کـل  سفانه نبود نگـاه أمتاما يک کل واحد عمل کنند  ةمثاببههماهن  و منسجم 

تنظیم مناسبا  بین نهادهـاي  اي در ، باعر ايجاد مشکال  عديدهازحدبیشهاي نگريئيجز

 گي شده است.  ي فرهنگذارفرايند سیاستاصلي در 
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کارهـاي   سـبب بـه ي فرهنگي را گذارفرايند سیاستنظران عدم انسجام در برخي صاحب

و  داننـد ي فرهنگي ميگذارسیاست طولي مراحل ةمراتب و رابطپراکنده، عدم رعايت سلسله

 ،ساختارها ةفرهنگي به حوز گذارسیاست نبود انسجام و هماهنگي بین نهادهايديگر، برخي 

ايـن ناهمـاهنگي و   نیـز  و برخـي ديگـر    دادهنسـبت   مزبـور ي نامتجانس نهادهاي و به طراح

ريزمسـائل  دهند. هاي بخشي در آنها نسبت مينگاه ةکنشگران و غلب ةها را به حوزپراکندگي

عـدم همگرايـي    ،فرهنگـي  گـذار سیاسـت  ابهام در نسـبت نهادهـاي  کالن، شامل  ةاين مسئل

ي گـذار فرايند سیاستبر مراحل است که مبتني نظارتينهادهاي و  اجرايي نهادهاي فرهنگي

 است.   دست آمدهبه

 هاسياست انسجام محتوايي درتأمين   دم. 3ـ3ـ7

ست هاسیاست ي فرهنگي، عدم انسجام محتواييگذارسیاست ةحوز هايگرفتارييکي از 

هدف نهايي به  یدنهمديگر در رس کنندةتقويتنکه آجاي به هاسیاست تککه تکايگونهبه

اثر همـديگر را کاسـته يـا     ،تعارض و تضاد دلیلافزا باشند، به و با يکديگر هم بودهحاکمیت 

شود که خصوصیت فرابخشي تر ميفرهن  وقتي جدي ةکنند. اين مسئله در عرصخنثي مي

فرهنگي مدنظر قرار گیـرد. در ايـن   غیر يهاسیاست فرهنگيآثار  فرهن  را در نظر گرفته و

 عـد فرهنگـي  ب تـأمین   کـه عـدم   سـت ين معنادبـ  هـا سیاست دم انسجام محتواييع ،صور 

 قلمـداد  هـا سیاسـت  معنـاي نـوعي عـدم انسـجام محتـوايي     فرهنگي نیز بهغیر يهاسیاست

ذيـل ايـن    شـوند. فرهنگـي مـي  آثـار   که موجب کاهش اثرگذاري و يا از بین بردن گرددمي

 ،يفرهنگ يهاسیاست نيدر تدو ياستیس ةيو نظر يروشن نبودن مبان مانندمسئله، مواردي 

 و نبود اطلـس  يبخش کرديبر روو مبتني ييشورا يریگمیتصم ،يکل يهاسیاست عدم امتداد

 قرار گرفته است. ،ي شناسايي و مورد بررسيفرهنگ نیو قوان هاسیاست

 ي فرهنگي کشور گذارفرايند سياست لميه در  ةهدفمند حوزغیر اثر وحضور کم. 4ـ3ـ7

 ةماهیـت دينـي و اسـالمي نظـام، حضـور حـوز      دلیل به ر نظام جمهوري اسالمي ايراند

 است. اپذيريک ضرور  انکارن هاسیاست دين، در تدوين ةن نمايندأعلمیه با ش

علمیه در حفـ ، اصـالح و ارتقـاي فرهنـ  اسـالمي      ة روحانیت و نهاد حوز

جتهادي نـاظر  نقش اصلي دارد و شناخت معتبر اسالم و تبیین آن با روش ا

 .(0)م علمیه است ةمسئولیت حوز ،به زمان و مکان
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علمیـه در ايـن    ةبا گذشت نزديک به چهار دهه از انقالب اسالمي، نقش و جايگـاه حـوز  

 نرسـیده اسـت.   شعرصه، فراز و فرودهاي زيادي را تجربه کرده و هنـوز بـه جايگـاه مطلـوب    

را نـدارد و   کـافي مـادگي  آ ،روزي جامعـه پاسخ به نیازهاي امـ  ةعلمیه در ارائ ةسفانه حوزأمت

 تدبیر فرهن  جامعه دارد. ةهدفمند در عرصغیر اثر وحضوري کم

 دهـد مـي  علمیه و حاکمیـت، نشـان   ةنظران و مديران اجرايي در حوزمصاحبه با صاحب

 فراينـد علمیـه در   ةحـوز مؤثر  روي حضور چالش، پیشِ 72که  (7995مواليي اراني، )ر.ک: 

اي و هـا در سـه بخـش معرفتـي، زمینـه     ي فرهنگي وجود دارد. اين چالشاهسیاست تدوين

ي هـا سیاسـت  . سازوکار ضعیف الگوي کنشگري حوزه در تدويناندبندي شدهمديريتي طبقه

، هـا سیاست گري نهاد روحانیت در اجرا و ارزيابيفعال نشدن ظرفیت مطالبه ،فرهنگي کشور

 کالن استخراج شده است. ةاي است که ذيل اين مسئلدو ريزمسئله

 ي فرهنگي کشورگذارفرايند سياسترمق مراکز مطالعاتي و پژوهشي در حضور کم. 5ـ3ـ7

نقش اصلي در اثربخشي و  ،پايه است و علمگذاري فرهنگي، امري علمفرايند سیاست

گذاري هاي اصلي فرايند سیاستگذاري فرهنگي دارد. يکي از چالشکارايي نظام سیاست

هاي علمي ـ فکري کشور است. کمبود مندي حداکثري اين نظام از ظرفیتعدم بهره ،فرهنگي

پژوهي و استیس يهايفرهن ، فقر متدولوژ ةدر حوز يتخصص يِـ پژوهش يمراکز مطالعات

 ،يگذار فرهنگسیاست يو نهادها يـ پژوهش يمراکز مطالعات تیسازي، عدم سنخاستیس

و  ييمطالعا  اجرا يبرا ينبود مراکز علم ،گذارعلم و سیاستتعامل نهاد  کیسازوکار غیرارگان

ابعاد اين مسئله در فرايند ي، ابيدر ارز ياز مراکز علم فیضع ييجوتمشارک يالگو

 اند.گذاري فرهنگيسیاست

از  غیر هاي علمیه کجا،شوند. حوزهها کجا وارد اين عرصه ميدانشگاه

ه به شأن عاقل بودن آن. علما که هاي علمیه به شأن مبلغ بودن، بلکحوزه

توانند حل کنند، ما شوند مسائل خود را کجا ميدارند در خیابان رد مي

دانشگاه با صنعت. شما در  ةگويیم رابطچنین نظامي نداريم. مثالً ما مي

علوم انساني اسالمي ـ دانشگاه با جامعه ـ تشخیص مسئله آن کور  ةعرص

طور اساتید اين کار را انجام دهند و به جايي نداريم کهاصالً  است. ما

بار به ممکن است من استاد دانشگاه يک. سیستمیک اين اتفاق بیفتد

 .(2)م بار يک حرف را بزنمصداوسیما دعو  شوم و يک
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 الگو و سازوکار ضعيف، منفعل و ناقص شناسايي مسائل فرهنگي. 6ـ3ـ7

انتخـاب مسـئله فاقـد     ري وگـذا ي کشـور بـراي شناسـايي، اولويـت    گـذار سیاسـت  نظام

پیچیدگي و  ةواسطهفرهنگي ب گذارسیاست نهادهاي ةسازوکارهاي الزم است. اين مهم دربار

بـر  مبتنـي  کليبه ،تري دارد. شناسايي مسائل فرهنگيدشوارفرهنگي، شکل  ةفراگیري مسئل

اشـته و  فرهنگـي، موضـع فعـالي ند    گذارسیاست سازوکار پیشرو و اثربخشي نبوده و لذا نهاد

انتظـار از ايـن نهادهـا آن اسـت کـه مسـائل فرهنگـي را        ، حال آنکه کنندمنفعالنه عمل مي

، برنامـه ارائـه کننـد، نـه     هادستانه شناسايي کرده و براي پیشگیري از وقوع آنصور  پیشبه

از گذشت مد  زمان زيـادي از وقـوع حادثـه و تبـديل آن بـه      پس صور  منفعالنه اينکه به

 حل باشند.راهکر بحران، به ف

 ييدر شناسـا  گـذار سیاست ينهادها يکارانفعال و محافظهابعاد ديگر اين مسئله، شامل 

فقـدان   ،يمسائل فرهنگـ  يگذارتيشناخت و اولو يهاروشن نبودن شاخص ،يمسائل فرهنگ

 يواقعـ  يهـا هنگـام بـه داده  به يو عدم دسترس يفرهنگ تیرصد وضع باثبا ِ يامرکز حرفه

 فراينـد در  يو مردمـ  کیکراتبوروغیر يهااستفاده از ظرفیتبراي مؤثر  بود سازوکارن دان،یم

 يبـرا  پیشـین  يهـا سیاسـت  يابيـ ارز حيبه بـازخورد نتـا   فیضع يو دسترس ،شناسيمسئله

ي فرهنگـي شناسـايي و   گـذار فراينـد سیاسـت  مراحـل   هماننـد که  هستند مسائل ييشناسا

 .انددست آمدهبه

 گيري ناکارامدسازي و الگوي تصميموکار ضعيف تصميمساختار و ساز. 7ـ3ـ7

سـازي و  ي فرهنگـي بـه سـازوکار تصـمیم    گـذار فرايند سیاسـت يکي از مسائل اصلي در 

 گردد.برمينادرست گیري الگوهاي تصمیم

عـد دچـار   فرهنگي از سه ب  گذارسیاست سازي در نهادهايساختار و سازوکارهاي تصمیم

 :ضعف است

 ؛هاي دسترسي به نهادهاي علمي و نخبگانفرايندار و از حیر ساخت .7

 ؛هاي میداني مطمئناز حیر دسترسي به اطالعا  و داده. 2

 سازي.پژوهي و سیاستهاي سیاستها و متدولوژيروش ةتوانمندي کارشناسان در حوز .9

ايـن  تـأمین   هاي اداري اين نهادها، امکـان هاي سنتي و سامانهسفانه ساختارأمت بنابراين

 .اندمواجهابعاد را نداشته و با نوعي ناکارامدي 
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ــع  ــازوکار ض ــاختار و س ــم فیس ــازيمیتص ــو  ،س ــورايي  ةغلب ــي ش ــر  اعتباربخش دربراب

 .اندذيل اين مسئلهشده و قابل طرح ة شناساييمسئلريزدو  محوريتخصص

 ي فرهنگيهاسياست اجراي اسناد و ةمفقود ةسازي، حلقاجرايي. 8ـ3ـ7

ي گـذار سیاسـت  ترين چالشاصلي را ي فرهنگيهاسیاست ت اگر عدم اجراينیس مبالغه

 .کردفرهنگي کشور قلمداد 

ــین أمت ــاي زم ــي از کاره ــدســفانه خیل ــذاردماســت کــه نمــية مان ــار  گ آث

تصـمیما  قابـل اعتنـايي     االّ هاي فرهنگي مـا آشـکار شـود و   گیريتصمیم

 .(70)م منتها عملیاتي و اجرايي نشده است ،گرفته شده

ي هـا سیاسـت  بـه چرايـي عـدم اجـراي    افراد اسـت کـه   سازي، پاسخ برخي عدم اجرايي

 .دهندفرهنگي مي

گیـرد.  و دستگاه مجري شکل مـي  گذارسیاست اي بین نهاديک بازي دوگانه

مفقوده چیست؟ شما يک سیاسـت و  ة اي وجود دارد؛ حلقمفقودهة يک حلق

ينها به زمین همديگر توپ را يک اجرا و يک اجرايي کردن هم داريد. اينکه ا

 2و اجرا 7مفقوده اجرايي کردن است. اجرايي کردنة کنند اين حلقشو  مي

 .(9)م با هم فرق دارد

اسـناد و   نيو تـدو  يـي عـدم نظرداشـت مالحظـا  اجرا    شـامل  ،ابعاد اصلي ايـن مسـئله  

 يلخـود را متـو   گـذار سیاسـت  اجـرا(، نهـاد   و ني)نسـبت تـدو   يو اجرانشدن میعق ياستایس

 زانیـ عـدم توجـه بـه م    اسـت، یاز س يعدم توجه به فهم درست مجر داند،يسازي نميياجرا

 يو همـاهنگ  امانسـج  يبـرا مـؤثر   يسـاختار  زمینبـود مکـان   ،يفرهنگـ  يهـا دستگاه ييتوانا

نظار  بـر اجـرا )نسـبت     حيو ضعف نظار  و نظام بازخورد نتا ،يفرهنگ يياجرا يهادستگاه

 است. (يابياجرا و ارز

 هاسياست ضعف نظارت بر اجرا و ارزيابي اجراي. 9ـ3ـ7

هاي فرهنگي، ضـعف عملکـرد نظـارتي    ي در نظار  و ارزيابييگراواسطة کميبه اين مسئله

                                                        

1. Implementation. 

2. Operation. 
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نظـار  و   .هـا، ايجـاد شـده اسـت    ها و سیاستنبود مراکز باثبا  براي ارزيابي دستگاه نهادها و

ايي و واقعـي نبـودن نتـايح ارزيـابي را بـاال      گرهاي کمي، ريسک تقلیلهبر شاخصارزيابي مبتني

هـاي فرهنگـي   هـاي صـوري توسـط دسـتگاه    سـازي گزارشمانند ها سیبآبرده و باعر برخي 

گیر را دچار اشـتباه در سـنجش وضـعیت و میـزان     گذار و نهادهاي تصمیمشود که سیاستمي

 ةقـو ماننـد  نیـز   هـاي نظـارتي  سـفانه دسـتگاه  أمتاز سوي ديگـر،  کند. ها مياثربخشي سیاست

قضائیه، سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبا  اهتمام الزم براي اعمال نظـار  خـود در   

، اگرچه مسـئلة اصـلي   کنندو ضعیف عمل مينبوده فرهن  را ندارند و در اين امر جدي  ةحوز

 ي است.هاي فرهنگهاي الزم براي نظار  و ارزيابيها، فقدان توانايي و زيرساختاين دستگاه

ـ  سلطة  ينهادهـا  يضـعف عملکـرد نظـارت    ،يفرهنگـ  يابيـ در نظـار  و ارز  يـي گرايکمّ

 هـا و دسـتگاه  يفرهنگـ  يابيـ ارز يبـرا  يفقـدان مرکـز   ،ينظـارت  يهاو دستگاه گذارسیاست

ي، ابعـاد  ابيـ نظار  و ارز حيبازخورد نتا زمیو ضعف مکان ،يفرهنگغیر و يفرهنگ يهاسیاست

 است.دست آمده بهي فرايندنگاه بر بتنيم که انداصلي اين مسئله

 کمبود نيروي متعهد و متخصص فرهنگي. 11ـ3ـ7

متعهد اسـت   نیروي انساني متخصص و ،ي فرهنگيگذارسیاست نظام ةترين سرمايبزرگ

ترين   از بزرگأفرهن  به جر ةکمبود نیروي انساني متخصص و متعهد، در عرصرو، ازاين و

کمبـود نیـروي    ود مسبب مسائل ديگر در اين مسیر خواهد بود.مسائل اين حوزه است که خ

از نیروهاي  چارناشده بهفرهنگي سبب  گذارسیاست متخصص و متعهد فرهنگي در نهادهاي

را با خـود بـه همـراه دارد.     يشود که پیامدهاي منفي بسیاراستفاده ضعیف و غیرمتخصص 

حل بسـیاري از مسـائل خواهـد    ، راهاشبا ايمان و اراده ،روشن است که نیروي انساني کیفي

بـه   هسـفانه امـروز  أي را جبران کنـد. مت فرايندتواند بسیاري از خألهاي ساختاري و بود و مي

 فرهن  وجود ندارد. ةکافي نیروي مناسب براي عرصة انداز

اين کمبود درواقع ناشي از ضعف نظام تربیت نیروي متخصص و متعهد است. ايـن نظـام   

متناسب با نیازهاي نظام جمهوري اسالمي )از لحاظ کمي و کیفي( به تربیـت  نتوانسته است 

 نیرو بپردازد.

فرهنـ  را شـکل    ةنظام تربیت نیروي متخصص و متعهـد بـراي عرصـ    ،حوزه و دانشگاه

 ،در بستر علوم حـوزوي  هاي جديددانش ةحوزه در ارائ ،سفانه در يک نگاه کليأدهند. متمي
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قابـل قبـولي    ةهـاي غربـي، کارنامـ   موزش دانـش آي ارزشي و فراروي مبان ةو دانشگاه در ارائ

نکه محصول نهادهاي تربیتي نظام آموجود بیش از  متعهدِ نیروي متخصصِبنابراين ندارند و 

افرادي است که بر اساس احساس وظیفه و تکلیـف قـدم    فرديِ هاي باشد، محصول مجاهد

کساني است کـه   ةفرهن  شامل هم ةدر عرص نیروي انساني فعال اند.در راه فرهن  گذاشته

ي فرهنگي نقشي برعهده دارند. البته با توجـه بـه خصوصـیت    گذارفرايند سیاستدر مراحل 

و اقداماتشـان، در   هـا فرهنگـي تصـمیم  واسطة آثـار  به فرابخشي فرهن ، مديران اجرايي نیز

 ند.اکادر فرهنگي قابل بررسي زمرة

کـادر   ،مديران فرهنگي ناکارامـد  ،وهي فرهنگي کشورپژضعف توان کارشناسي و سیاست

کمبـود  و  تعهـد بـه فرهنـ    مديران اجرايي ناآشنا با فرهن  و کم ،تواناجرايي فرهنگي کم

 اند.ند که ذيل اين مسئله شناسايي شدها، ريزمسائليايارزياب فرهنگي متخصص و حرفه

 گیريبندي و نتیجهجمع. 8

گـذاري  کلیـدي اسـت کـه در سیاسـت     ايهمسـئل  ،رهن ها در فدولت ةچگونگي مداخل

توجـه   ،هويـت فرهنگـي   ةواسـط شود. جمهوري اسالمي ايـران بـه  ن پرداخته ميدافرهنگي ب

سـازي و رشـد در   هاي مختلف در بهینـه گذاري دارد و به شکلسیاست ةبه اين حوز ايويژه

هنگي جمهوري اسـالمي  گذاري فرنظام سیاست ةرغم جايگاه ويژبه. کوشیده استاين عرصه 

روست. نتـايح و پیامـدهاي منفـي هريـک از     روبه فراوانيسفانه اين نظام با مسائلي أمت ،ايران

نمـايي  کشف و توصـیف فنـي و واقـع   اين مسائل بر فضاي فرهنگي کشور قابل بررسي است. 

 ةمايـ مراحـل بعـد دسـت    تا ايـن مسـائل در  انگیزه انجام اين پژوهش بوده است  ،اين مسائل

 گذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قرار گیرد.بهبود و حتي بازطراحي نظام سیاست

ادبیا  توجه به گذاري فرهنگي، با سیاست ةمصاحبه با نخبگان و خبرگانِ عرص

کلیدي  ةمسئل 20گذاري فرهنگي با دهد که فرايند سیاستنشان مي ،گذاري فرهنگيسیاست

در  دست آمدهبهاست. تعداد مسائل  مواجه بودهديريتي اي و ممعرفتي، زمینه ةدر سه حوز

مديريتي است. اين مسائل  ةمسئله در حوز 70مسئله و  4اي هرکدام معرفتي و زمینه ةحوز

اجرا و  ،تدوين ـ گذاري فرهنگيفرايند سیاست ةگانريزمسئله در مراحل سه 04گانه، بیست

 . ـ دارندارزيابي 
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 مورد ارزيابي قرار گرفته و ،شدههاي پذيرفتهري  متدولوژياعتبار اين بیست مسئله از ط

و « کمبـود نیـروي انسـاني متخصـص و متعهـد فرهنگـي      » هايمسئلهشده است و ريزتأيید 

بر بیشـترين میـانگین، کمتـرين    افزون « عدم استقرار کامل قرارگاه مرکزي فرهنگي کشور»

   ادند.دها را نیز به خود اختصاص واريانس و پراکندگي پاسخ
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