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اجراپژوهی تالشــی است در جهت کشف عوامل موفقیت و شکست سیاست ها و متعاقب آن، ارائه 
راهکارهایی جهت تقویت عوامل تسهیل کننده و برطرف کردن عوامل بازدارنده  اجرا تا بتوان خط مشی های 
آینده را با موفقیت بیشتری اجرا نمود. در اجراپژوهی حاضر تالش شده است با توجه به تجربه  اجرای 
برنامه های توسعه اول تا چهارم، عوامل تسهیل کننده  اجرای موفق سیاست های فرهنگی کشور که توجه 
به آنها می تواند منجر به اجرای کامل تر سیاســت های فرهنگی در برنامه های بعدی شــود شناســایی و 
تبیین شــود. بدین منظور 40 مصاحبه  کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی 
کشور که در طی برنامه های اول تا چهارم توسعه در سطوح مختلف با پیاده سازی برنامه های توسعه در 
بخش فرهنگ درگیر بوده اند، ترتیب داده شده و با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به کمک نرم افزار 
MAXQDA، در سه مرحله  کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی از طریق مضامین 
فراگیر تحلیل شــده اند. در مجموع 698 کد، 380 مضمون توصیفی، 15 مضمون تفســیری و 4 مضمون 
فراگیر که عوامل تسهیل کننده اجرای سیاست های فرهنگی کشور را تبیین می کردند، تولید شدند. عوامل 
تســهیل کننده حاصل این تحقیق شامل چهار دســته عوامل زمینه ای، ساختاری، کارکردی و نهایتًا عامل 

رفتاری جامعه می شوند که در تعامل ارگانیک با یکدیگر قرار دارند.
 واژگان كلیدی: 

سیاست گذاری فرهنگی، اجرای سیاست  های فرهنگی، عوامل تسهیل کننده  اجرا، تحلیل مضمونی.
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مقدمه
اصلی ترین معضل نظام برنامه ریزی کالن کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه، غفلت 
از رســالت اصلی انقالب، یعنی »فرهنگ« بوده است به طوری که رهبر معظم انقالب در 
دیدار اعضای هیئت دولت در تاریخ 1386/6/4، در بخشــی از ســخنان خود خطاب به 
ایشــان می فرمایند: »از بخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید«. متأسفانه عدم توجه به این 
رسالت باعث شده است که جامعه با  وجود اجرای چهار برنامه و گذشت بیش از سه دهه 

از پیروزی انقالب اسالمی از وضعیت فرهنگی مطلوبی برخوردار نباشد.
در واقع در کشور ما سیاست های فرهنگی طی دهه های گذشته به درستی پیاده سازی 
نشــده و بدین ترتیب اهداف فرهنگی نظام نیز، که بنا بر ماهیت انقالب اســالمی باید 
اصلی ترین اهداف آن به شــمار آیند، به طور کامل محقق نشــده اند. در مقاله  حاضر که 
حاصل یک پژوهش تفصیلی می باشد، بر آن هستیم که با توجه به تجربیات برنامه های 
اول تا چهارم توســعه کشــور، مجموعه عوامل تسهیل کننده  اجرای موفق سیاست های 
فرهنگی کشــور را تبیین نماییم. بدین ترتیب پس از بیان مســئله  تحقیق به بررســی 
اجمالی ادبیات   سیاســت گذاری و اجرای سیاســت های فرهنگی پرداخته و ســپس 
یافته های تحقیق یعنی عوامل تســهیل کننده  اجرای سیاست های فرهنگی کشور را در 
چهار دســته  عوامل زمینه ای، ســاختاری، کارکردی و عامل رفتاری جامعه مورد بحث 

قرار خواهیم داد.

بیان مسئله تحقیق
اجراپژوهی1 ســنتی است که در کشورهای مختلف جهان برای احصاء نقصان های اجرای 
سیاســت ها رواج داشــته و از قبل آن تالش می شــود عوامل موفقیت اجرای سیاست ها 
شناســایی و تقویت شده و عوامل شکســت آنها که باعث عدم دستیابی کامل به اهداف 
می گردند، کشــف و برطرف شوند. متأسفانه در کشور ما به این سنت علمی کمتر توجه 
شــده2 و به همین دلیل شــاهد اتالف منابع مادی و معنوی و کاهش انگیزه مجریان در 

1. Implementation Research
2. کاوش  های محقق در طول زمان نســبتًا طوالنی انجام این تحقیق و مشــاهده  خأل معتنابه نتایج 

اجراپژوهی، این دیدگاه را تقویت نمود.
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طول زمان و ناتمام باقی ماندن اهداف و انتقال آنها به برنامه های بعدی هســتیم1. در این 
میان حوزه  فرهنگ به دلیل کم توجهی به آن در دو دهه گذشته و عدم احصاء کاستی های 
اجرای سیاســت های آن از طریق اجراپژوهی، اکنون از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده 
و شاخص های مختلف فرهنگی نشــان دهنده  آن است که علی رغم گذشتن چهار برنامه  

توسعه این برنامه ها نتوانسته اند به نحو مطلوبی به اهداف خود دست یابند2.
در این تحقیق بر  آن هستیم که به کاوش عوامل تأثیرگذار بر اجرای سیاست های 
فرهنگی کشــور که باعث عدم اجرای درســت و کامل این سیاســت ها طی 21 سال 
اجرای چهار برنامه  توســعه شده اســت بپردازیم. در طراحی این مدل تالش شده با 
بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساخت یافته، از تجربیات و دانش ضمنی صاحب نظران 
و مجریان سیاســت های فرهنگی کشــور که در طی برنامه های اول تا چهارم توسعه 
در ســطوح مختلف با پیاده ســازی سیاســت های فرهنگی مندرج در برنامه ها درگیر 
بوده اند، اســتفاده شده و با تحلیل آنها، مدل مناســب اجرای سیاست های فرهنگی 

کشور طراحی گردد.
به این ترتیب در این مقاله به دنبال پاســخگویی به این ســؤال هســتیم که با توجه 
به تجربیات اجرای برنامه های اول تا چهارم توســعه، عوامل تســهیل کننده اجرای موفق 
سیاســت های فرهنگی کشور که باید توسط خط مشــی گذاران و مجریان فرهنگی مورد 

توجه قرار گیرند، کدام اند؟

چارچوب نظری
خط مشی عمومی شامل تمام آنچه دولت ها تصمیم می گیرند انجام دهند یا انجام ندهند 
می شــود )دای، 2013: 3(. خط مشی گذاری عمومی به دنبال حل مسائل عمومی بوده و 
1. بررســی بندهای فرهنگی برنامه های اول تا چهارم توســعه )که طی کتابی توسط محقق در  حال 

انجام است( شاهدی بر این مدعاست.
2. اثبات این مدعا بر اســاس آمار رسمی خود مستلزم تحقیقی مجزاست که در این مقاله نمی گنجد، 
ولی در  اینجا هشدار برخی مسئوالن و صاحب نظران، ما را نسبت به وضعیت فرهنگی کشور حساس تر 

می کند:
- رشــد نگران کننده آمار طالق و کاهش ازدواج و تشــکیل خانواده هم از سایر تهدیداتی است که 
کشور در حوزه خانواده با  آن مواجه است )مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393(.
- در شــرایط کنونی شــاهد تنزل وضعیت فرهنگی در کشــور نسبت به ســال های گذشته هستیم 

)مصباح یزدی، 1393(.
- وضعیت حجاب و عفاف کشور ما نگران کننده است )اصالنی، رئیس بسیج جامعه زنان، 1392(.

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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لذا در حوزه های مختلف )مانند فرهنگ، بهداشــت، آموزش و پرورش و ...( وارد شــده و 
امروز مانند رشته پزشکی، تخصصی شده است )قلی پور، 1387: 102(.

در مجموع می توان فرایند خط مشی گذاری عمومی را به سه مرحله  اصلی شکل گیری، 
اجرا و ارزیابی خط مشی تقسیم نمود )سپرو، 2012(. از آنجا که این مقاله به مبحث اجرای 
خط مشی های فرهنگی می پردازد، لذا در این بخش به صورت اجمالی ابتدا به مبحث اجرای 
خط مشــی پرداخته، سپس موضوع سیاست گذاری فرهنگی را به اختصار مطرح نموده و 

نهایتاً مروری بر برخی عوامل تأثیرگذار بر اجرا خواهیم داشت.

اجرای خط مشی
اجرا شــامل تمامی فعالیت های طرح ریزی شــده برای انجام خط مشی ها می باشد )دای، 
2013: 55(. مطالعــات اجــرا در نقطه تقاطع اداره  عمومی، نظریه  ســازمان، تحقیقات 
مدیریت دولتی و مطالعات علم سیاست قرار دارند )پالزل و تریب، 2007: 89(. تئوری ها 
و پژوهش های مربوط به اجرای خط مشی عمومی به »توسعه  دانش نظام مند در مورد آنچه 
در هنگام دســت و پنجه نرم کردن مجریان با یک مسئله  عمومی ظاهر شده و یا به وجود 

می آید« می پردازند )هیل و هیوپ، 2009: 12(.

خط مشی گذاری فرهنگی
خط مشی گذاری فرهنگی زیرمجموعه  ای از خط مشی گذاری عمومی است )مک گوییگان، 
2004: 5(. سیاست )خط مشی( فرهنگی شامل همه اقدام هایی شمرده شده که از سوی 
دولت، نهادهای خصوصی و اتحادیه های اجتماعی برای سمت دهی توسعه نمادین، برآوردن 
نیازهای فرهنگی در مردم و دستیابی به توافق درباره شکلی از نظم یا دگرگونی اجتماعی، 
انجام می شــود. به عبارت ساده تر، سیاست فرهنگی شــامل اصول مکتوب و غیرمکتوبی 
اســت که از ســوی برنامه ریزان برای ایجاد تغییر در وضع موجود و دســتیابی به اهداف 
مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی تدوین می شــود و توسط مدیران به اجرا در می آید 
)صالحــی امیری و عظیمی دولت آبادی، 1388: 179(. مطالعه خط مشــی فرهنگی یک 
حوزه پژوهشــی کاربردی اســت و بنابراین باید به نحوی عملگرایانه تر با آن برخورد شود 

)مک گوییگان، 2004: 3(.
برای سیاســت فرهنگی تعاریف مختلفی ارائه شــده اســت که در  این مقاله تعریف 
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شورای عالی انقالب فرهنگی، تعریف مبنای مقاله می باشد: »سیاست  فرهنگی  در حقیقت  
همان  توافق  رسمی  و اتفاق  نظر مسئوالن  و متصدیان  امور در تشخیص ، تدوین  و تعیین  
مهم ترین  اصول  و اولویت های  الزم الرعایه  در حرکت  فرهنگی  اســت . سیاســت  فرهنگی  
را می توان  اصول  راهنمای  کارگزاران  فرهنگی  و مجموعه  عالئم  و نشــانه هایی  دانســت  
که  مســیر حرکت  را نشان  می دهد. به  عبارت  دیگر، نوعی  دستورالعمل  فرهنگی  است  که  
روشنگر حرکت  است ... بنابراین  سیاست  فرهنگی  معاهده ای  است  که  سلسله ای  از اولویت ها 
و اصــول  و فروع  یک  حرکت  فرهنگی  را »رســمیت « می دهد و هم فکری  و هم  جهتی  را 
بــا همکاری  و هماهنگی  توأم  می کند. میثاقی  اســت  ملهم  از آرمان ها و اعتقادات ، ناظر 
بــر تجربه ها و واقعیــات ، محدود به  ظرفیت ها و امکانات ، توجه  به  آینده  و اهداف  بعید و 
قریب ، که  به  هر حال  در ظل  و ذیل  قانون  اساسی  قرار گرفته  است .« )شورای عالی انقالب 

فرهنگی، 1371(.

عوامل تأثیرگذار بر اجرای خط مشی
در ادبیات خط مشی گذاری نظریه پردازان مختلف عوامل متعددی را به عنوان عوامل اثرگذار 
بر اجرا معرفی کرده اند. در یکی از اولین مدل های اجرای خط مشــی، ون متر و ون هورن 
متغیرهای دخیل در اجرا را که رابطه میان خط مشی و عملکرد را شکل می دهند، شامل 
اهداف و اســتانداردهای خط مشی، منابع خط مشــی، ارتباطات بین سازمانی و اقدامات 
پیاده سازی، ویژگی های نهادهای مجری، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تمایالت 

مجریان می دانند )ون متر و ون هورن، 1975(.
در ســال 1977، مارتین رین و فرانسین رابینویتز پیشــنهاد نمودند که فرایند اجرا  

به عنوان حاصل سه امر بررسی شود:
• احترام به مقاصد قانونی

• دغدغه  کارگزاران مدنی برای عقالنیت ابزاری
• انتظــار عمومی کــه حرکت همنوا، اجماع، هم در بیــن نهادهای مجری و هم در 
سیســتم سیاسی بیرونی آنها را ایجاب می کند )رین و رابینویتز، 1977: 39؛ نقل در 

سبتیر و مزمنین، 1979(. 
در سال 1979 مزمنین و سبتیر در مقاله »اجرای خط مشی عمومی: چارچوب تحلیل« 
فهرســت نسبتاً جامعی شــامل 17 متغیر تأثیرگذار بر  اجرا را ارائه نمودند. در نگاه آنان 

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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تحلیل اجرا شناسایی عواملی است که بر دستیابی به اهداف قانونی از خالل فرایند کلی 
اثر می گذارند. آنان این عوامل را به سه طبقه  کلی تقسیم می کنند:

• قابلیت کنترل آسان مسئله )4 متغیر(
• توانایی قانون برای ساختاردهی به اجرا )7 متغیر(

• اثر خالص دامنه ای از متغیرهای سیاســی بر  ایجاد تــوازن در حمایت ها از اهداف 
قانونی )6 متغیر( )سبتیر و مزمنین، 1979( 

جیاچینو و کاکابادس نیز با  استفاده از داده های جمع آوری شده از مستندات، گزارش ها 
و مصاحبه با افراد کلیدی در اجرای سیاست، هیجده عامل موفقیت اجرای یک سیاست 
را شــامل رویکرد )اثربخش(، نگرش )مثبت(، تعهد، همــکاری، برنامه ریزی )اثربخش(، 
منبع )اثربخش(، جدیت و اشــتیاق، رهبری، موقعیت پاسخگویی سیاسی، سبک و شیوه 
مدیریت، حس مالکیت، مدیریت پروژه و تیم، شرح نقش و وظیفه، توانایی ها و مهارت ها، 
درگیربودن ذینفعان، اعتماد، کاربرد شبکه ها و ارزش ها/ منافع معرفی می کنند )جیاچینو 

و کاکابادس، 2003(.

روش تحقیق
در این تحقیق به دلیل آنکه الزم بود با توجه عمیق به بستر و زمینه تحقیق و با استخراج 
دانش ضمنی خبرگان، پدیده مورد مطالعه از ابعاد مختلف مورد جســت و جو قرار گرفته 
و تصویری تفصیلی از اجرای سیاســت های فرهنگی در کشــورمان طی بیش از دو دهه 
به دست آید، لذا از روش تحقیق کیفی که رویکردی منعطف بوده و یافته های آن به صورت 
خودجوش ظاهر می شــوند، استفاده شده و از بین استراتژی های مختلف تحقیق کیفی، 
از اســتراتژی »تحلیل مضمونی1«، که به خالقیت هــای محقق در جریان داده کاوی ارج 
گذاشــته و لذا محقق می تواند شــیوه و مراحل خاص خود را دنبال کرده و به غنای این 

شیوه بیفزاید )محمدپور،1390: 68( استفاده شده است.
در مجموع بر اســاس پیاز پژوهش2 )ســاندرز و دیگران، 2009: 108 و دانایی فرد و 

دیگران، 1391: 4( الیه های مختلف تحقیق حاضر بدین ترتیب است:

1. Thematic Analysis
2. Research Onion
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ـ جهت گیری پژوهش: کاربردی
ـ فلسفه پژوهش: ساخت گرایی

ـ رویکرد پژوهش: استقرایی
ـ استراتژی پژوهش: تحلیل مضمونی

ـ هدف پژوهش: تبیین ساختاری
ـ افق زمانی: مقطعی

ـ شیوه گردآوری داده ها: مطالعات کتابخانه ای ـ مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته
ـ روش نمونه گیری: نمونه گیری با اســتفاده از تکنیک های هدفمند چندگانه شــامل 
ســه راهبرد »نمونه گیری با حداکثر تنوع1«، »نمونه گیری بر مبنای اعتبار )اشتهار(2« و 

»نمونه گیری گلوله برفی3«
استراتژی مورد استفاده در این تحقیق، »تحلیل مضمونی« می باشد. یکی از قوی ترین 
روش هایی که قادر است قطعات گسسته و پراکنده واقعیت اجتماعی را به روشی نظام مند 
در کنار یکدیگر ســازمان داده و تصویری جامع از آن ارائه دهد، روش تحلیل مضمونی 
اســت. تحلیل مضمونی یک راهبرد تقلیل و تحلیل داده هاســت که توسط آن داده های 
کیفی تقســیم بندی، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی4 می گردند. تحلیل مضمونی اصوالً 
یک راهبرد توصیفی اســت که یافتن الگوها و مفاهیم مهم را از درون مجموعه داده های 
کیفی تسهیل می نماید )گیون، 2008: 867(. در واقع به تحلیل مضمونی باید به مثابه یک 
روش بنیادین برای تحلیل کیفی نگریست؛ زیرا این روش مهارت های محوری برای انجام 
بسیاری از شکل های دیگر تحلیل کیفی فراهم می آورد )براون و کالرک، 2006(. تحلیل 
مضمونی دارای رویه های مختلفی می باشد که در این تحقیق از رویه کینگ و هاروکز که 
در ســال 2010 بر اساس جمع بندی چندین رویه مختلف ارائه شده است استفاده شده 
است. این رویه دارای سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی 

از طریق مضامین فراگیر است و فرایند آن در نمودار 1 نشان داده شده است:

1. Maximum Variation Sampling
2. Reputational Case Sampling
3. Snowball Sampling
4. Reconstructed 

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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در این تحقیق بر اســاس فرایند ســه مرحله ای فوق 40 مصاحبه با خبرگان، مدیران 
و صاحب نظران حوزه فرهنگ و اجرا سیاســت های فرهنگی طی دو دهه گذشته صورت 
گرفت و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع مضمونی1 یعنی زمانی که مضامین تفسیری به 
انسجام رسیده و داده های جدید، ارزش افزوده جدیدی تولید نمی کردند، ادامه پیدا کرد. 

مشخصات مصاحبه شوندگان به شرح زیر است:

جدول 1: سطح تحصیالت مصاحبه شوندگان

کارشناسیکارشناسی ارشدتحصیالت حوزویدانشجوی دکتریتحصیالت حوزوی و دکتریدکتری

2 نفر7 نفر2 نفر6 نفر1 نفر12 نفر

1. Thematic Saturation

• مطالعه دقیق متن مصاحبه
• مشخص کردن بخش های مربوط و یادداشت گذاری در کنار آنها

• تعریف کدهای توصیفی
• تکرار این فرایند برای هرمصاحبه و بازنگری کدهای توصیفی در حین پیشرفت

مرحله اول: کدگذاری توصیفی

مرحله دوم: کدگذاری تفسیری

مرحله سوم: مضامین فراگیر

• خوشه  بندی کدهای توصیفی
• تفسیر معنای خوشه ها در ارتباط با سؤال پژوهش و حوزه مطالعاتی

• به کارگیری کدهای تفسیری برای کل مجموعه  داده ها

• استنتاج مضامین کلیدی برای مجموعه داده ها به عنوان یک کل، از طریق مدنظر 
قرار دادن مضامین تفسیری از موضع تئوریک و یا مقاصد عملیاتی پروژه تحقیقاتی

• ایجاد نموداری برای نشان دادن روابط بین سطوح کدگذاری در تحلیل

نمودار 1: فرایند تحلیل مضمونی )کینگ و هاروکز، 2010: 153(
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جدول 2: رشته تحصیلی مصاحبه شوندگان

جامعه شناسی
فرهنگ و ارتباطات 

و سیاست گذاری 
فرهنگی

علوم سیاسیمدیریت
الهیات و 

تحصیالت 
حوزوی

فنی - 
مهندسی و 

پزشکی

2 نفر4 نفر5 نفر11 نفر5 نفر4 نفر

جدول 3: سوابق مدیریتی مصاحبه شوندگان

سردبیر یکی از روزنامه های بزرگ کشوروزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیمعاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاون برنامه ریزی و توســعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

مدیــرکل حوزه اروپــا ـ آمریکا ســازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی

مدیرکل امور اســتان های وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی

رئیس مرکز گسترش زبان فارسی سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی

مدیرکل ارشاد اسالمی استان های تهران، کرمان، ایالم، 
رایزن فرهنگی ایران در فرانسه و یونانقزوین، مرکزی و اصفهان

معــاون آمــوزش، پژوهــش و برنامه ریزی شــورای معاون اداره کل ارشاد اسالمی استان تهران
هماهنگی تبلیغات اسالمی

مدیرکل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های فرهنگی و هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

هنرمندان و فعــاالن فرهنگــی در حوزه های فیلم، 
کتاب و شعر

مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورشمدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاون روابط عمومی شهرداری تهرانرئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهرانرئیس حوزه هنری استان تهران

مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
در حوزه های مدیریت کالن دســتگاه های فرهنگی و 

مهندسی فرهنگی کشور
رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان اکو

معاون اجتماعی ـ فرهنگی و شوراهای وزارت کشورمدیران چندین مؤسسه فرهنگی - هنری خصوصی

مدیر دبیرخانه شــورای فرهنگی مرکز رســیدگی به مدیران چندین تشکل فرهنگی مردمی
امور مساجد

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سابق

مدیــر برنامه ریزی محتوایی مرکز طرح و برنامه ریزی 
صدا و سیما

رؤســای پژوهشــگاه های فرهنگ، هنر و ارتباطات و 
فرهنگ و معارف

مدیر مطالعات فناوری رسانه مرکز طرح و برنامه ریزی 
صدا و سیما

معاونان و مدیران ارشــد نهادهای مختلف پژوهشی 
از جمله مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اســالمی، فرهنگستان علوم اسالمی، مرکز 
مطالعــات فرهنگ و ارتباطات و پژوهشــگاه فرهنگ 

و معارف

معاون اداره کل اجتماعی استانداری تهران

مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و کمیته های 
معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشورتخصصی آن

بر  مبنای فرایند ســه مرحله ای تحلیل مضمونی، در مرحله اول، محقق به کدگذاری 
توصیفی مصاحبه های صورت گرفته پرداخت. در این مرحله ابتدا مصاحبه های انجام شده 
به ترتیب اجرا، پیاده سازی می گردید. سپس متن پیاده شده به نرم افزار MAXQDA وارد 
شده و مورد تحلیل قرار می گرفت. در واقع محقق با مطالعه دقیق و خط به خط جمالت 
مصاحبه ها، مضامین توصیفی را به هر قطعه از جمالت نســبت داده و بدین ترتیب 380 

کد توصیفی که 698 ارجاع از مصاحبه ها به آنها صورت گرفته بود، تولید شد.
در مرحلــه  دوِم فراینِد تحلیل مضمونی، با مقایســه  مســتمر1 و چندین باره  کدهای 
توصیفی تولیدشــده در مرحله  قبل، کدهای تفسیری ایجاد گشتند. برای تولید کدهای 
تفســیری چندین کد توصیفی در ذیل چتر یک کد تفسیری جمع شده و آن را تشکیل 
دادند. کدهای تفسیری گاه از ترکیب چند کد توصیفی و گاه از آوردن چند کد توصیفی 
در ذیل یک کد توصیفی موجود و گاه از جمع چند کد توصیفی در ذیل یک کد تفسیری 
تولیدشــده توسط محقق به وجود می آمدند. شــایان ذکر است مصاحبه ها تا دستیابی به 
اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اشباع نظری از طریق عدم تولید ارزش افزوده جدید معتنابه 
در چند مصاحبه  متعدد انتهایی، عدم تولید مضامین تفسیری جدید و به انسجام مفهومی 

رسیدِن عوامل تشخیص داده شد.
البته گفتنی است که کدهای تفسیری بعد از تمامی کدهای توصیفی تولید نمی شوند 

1. Constant Comparison
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بلکه به صورت موازی و در یک فرایند متداخل مقایسه مستمر تولید و بازتولید می گردند. 
در مرحله ســوم از فرایند تحلیل مضمونی، مضامین شکل گرفته در مصاحبه ها، تحت 
چهار مضمون فراگیر عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل کارکردی و عامل رفتاری 

جامعه سامان یافتند.

ارزیابی اعتمادپذیری1 تحقیق
محققان کیفی همواره بحث نموده اند که چگونه می توان کیفیت تحلیل ها و تفســیرهای 
نظــری آنهــا از داده ها را ارزیابی نمــود )فریمن2 و دیگران، 2009(. گوبا معتقد اســت 
اصطالحاتی مانند روایی و اعتبار به گونه ای با پژوهش کمی پیوند خورده اند که در قضاوت 
درباره پژوهش کیفی، ما را در معرض خطر اســتفاده از معیار نامناســب قرار می دهند 
)صدوقــی، 1387(. بدین ترتیب اکثر روش شناســان کیفی به جای اســتفاده از واژگان 
روایی و پایایی که اساســاً و از لحاظ مبانی فلسفی ریشه در پارادایم کمی دارند، از معیار 
»اعتمادپذیــری یا قابلیت اعتماد« جهت ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی اســتفاده 
می کنند )توینینگ3، 2000: 10( قابلیت اعتماد، به بیانی ســاده، میزانی است که در آن 
می توان به یافته های یک تحقیق کیفی متکی بود و به نتایج آن اعتماد نمود )محمدپور، 
1390: 184(. گوبــا و لینکلــن قابلیت اعتماد را شــامل چهار معیــار قابل قبول بودن4، 
انتقال پذیری5، قابلیت اطمینان6 و تأییدپذیری7 می دانند )سینکویکز8 و دیگران، 2008(، 
آنها معیارهای فوق را به ترتیب با چهار معیار پژوهش کمی متعارف، یعنی روایی درونی، 
روایی بیرونی، پایایی و عینیت، جفت کرده و پیوند داده اند )محمدپور، 1390: 186-184 و 
سینکویس و دیگران، 2008(. بر اساس آنچه گفته شد در این تحقیق نیز از اعتمادپذیری 
به عنوان معیار کیفیت تحقیق استفاده شده و استراتژی های زیر برای تأمین اعتمادپذیری 

تحقیق استفاده گردید:

1. Trustworthiness
2. Freeman
3. Twining
4. Credibility
5. Transferability
6. Dependability
7. Confirmability
8. Sinkovics

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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جدول 1: روش های تأمین اعتمادپذیری تحقیق حاضر1

استراتژی تأمینتوضیحزیرمعیارهامعیار
توضیح اقدام صورت 

گرفته

دن
 بو

ول
 قب

بل
قا

د؟(
ستن

ر ه
پذی

اور
ه ب

ولی
ه ا

گان
ند

 چ
ت

قعی
 وا

ان
دگ

ازن
 س

ای
 بر

یق
حق

ی ت
ه ها

خت
سا

 بر
آیا

( 

روایی 
ورودی های 

تحقیق

روایی 
داده های 
ورودی 
تحقیق

میزان روایــی منابعی که 
داده های ورودی تحقیق از 
آنها گردآوری شده است و 
سطح دانش و تجربه آنها 
در زمینه موضوع تحقیق 

گلوله برفی  نمونه گیــری 
)نیومــن1، 2000: 199 و 

تدلی و یو2، 2007(

معرفی و تضمین 
مصاحبه شوندگان بعدی 
توسط مصاحبه شوندگان 

قبلی

نمونه گیری بر مبنای اعتبار 
)سیخومبوزو3،  )اشتهار(، 
و  اســنو4  و   17  :2009

دیگران، 1981(

مصاحبه شوندگان  انتخاب 
بر اساس توصیه متخصصان 

یا مطلعان کلیدی

روایی 
تحلیل های 
انجام شده 
در تحقیق

روایی 
توصیفی

)مکسول5، 
)1992

گزارش هــای  به صحــت 
اطالعات توصیفی )توصیف 
حوادث، اشــیاء، رفتارها و 

....( اشاره دارد

بازخور مشارکت کننده

ارائــه کدهــای توصیفی 
به هر  نسبت داده شــده 
قطعــه از مصاحبه هــا به 
دریافت  و  مصاحبه شونده 
اعمال  او  اصالحی  نطرات 
آن در کدگذاری توصیفی

روایی 
تفسیری

)ماکسول، 
)1992

بــه درجه ای کــه نیات، 
نگــرش، رفتار و تجربیات 
به صورت  مشــاهده کننده 
دقیق توسط محقق درک و 
گزارش می شود، اشاره دارد

بازخور مشارکت کننده

ارائــه کدهای تفســیری 
از  محقــق  )تفســیرهای 
بیانات  مختلف  بخش های 
ایشان  به  مصاحبه شونده( 
و دریافت نطرات اصالحی 
و اعمال آن در کدگذاری 

تفسیری

توصیف گرهای  از  استفاده 
با حداقل مداخله

 )فقیهی و علیزاده، 1384(

عبــارات  از  بهره گیــری 
توصیفی مانند »نقل قول« 
در تفسیرها )گزارش پدیده 
طبق روایت اطالع رسان ها(

روایی 
یافته های 

تحقیق

روایی 
تئوریک

)ماکسول، 
)1992

میزان سازگاری بین تبیین 
با  کیفی  تحقیق  تئوریکی 

داده ها از دو وجه:
- مفاهیم یا دسته بندی ها

- روابط میان مفاهیم

سنجش باورپذیری درونی
 )محمدپور، 1390: 211(

ارائــه تبیین های تئوریک 
بــه  تحقیــق  حاصــل 
مصاحبه شوندگان و دریافت 
نطــرات اصالحی و اعمال 

آنها در این تبیین ها

سنجش باورپذیری بیرونی
 )محمدپور، 1390: 211(

ارائــه تبیین های تئوریک 
حاصل تحقیق به خبرگانی 
که با آنها مصاحبه نشــده 
نطرات  دریافــت  و  بــود 
اصالحــی و اعمال آنها در 

این تبیین ها

1. Neuman
2. Teddlie & Yu
3. Sikhumbuzo
4. Snow
5. Maxwell
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توضیح اقدام صورت گرفتهاستراتژی تأمینتوضیحمعیار

انتقال پذیری

درجــه ای کــه نتایج یک 
مطالعــه کیفی می تواند به 
یــک محیط متفاوت دیگر 
نیز منتقل شده و برای یک 
جمعیت متفاوت به کار رود

استفاده از روش نمونه گیری 
با حداکثر تنوع )محمدپور، 

)38 :1390

انتخاب مصاحبه شــوندگان با تنــوع باال، از 
گروه های مختلف عملی ـ نظری، در نهادهای 

مختلف فرهنگی و در سطوح مختلف

استفاده از روش نمونه گیری 
بر مبنای اعتبار )اشتهار(

انتخاب مصاحبه شوندگان با مشاوره متخصصان 
از بین افراد معتبــری چون وزرای فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی و معاونین آنها، مدیران کل 
ارشاد اســالمی اســتان های مختلف کشور، 
اســاتید دانشگاه با سابقه اشــتغال در حوزه 
فرهنــگ، مدیران نهادهای بــزرگ فرهنگی 
کشــور، مدیران مؤسسات خصوصی فرهنگی 
موفق، مدیران تشــکل های مردمی فرهنگی 

موفق و هنرمندان موفق

وصف تفصیلی همه جزئیات 
مرتبط با فرایند تحقیق

ارائــه  یــک تصویــر مفصل از زمینــه ای که 
پژوهش در آن انجام شده است با هدف دادن 
اطالعات کافی به خواننده برای قضاوت درباره  

کاربردپذیری  یافته ها در محیط های دیگر

قابلیت 
اطمینان 

میزانی کــه در آن فرایند 
بررسی اطمینان پذیر است؛ 
و نیــز توانایی شناســایی 
جایــی کــه داده های یک 
از آن آمده،  مطالعه معین 
گــردآوری شــده و به کار 

رفته اند.

ممیزی قابلیت اطمینان
)توینینگ، 2000: 10(

در اختیار گذاشتن داده ها، روش ها و تصمیمات 
اتخاذشــده در پژوهش با هدف امکان پذیری 
بازبینــی و موشــکافی تحقیق توســط دیگر 

پژوهشگران

تأییدپذیری

قایلیــت ارزیابــی و تأیید 
چگونگی گردآوری و تحلیل 
داده ها توســط محقق. در 
این زمینه محقق باید نشان 
دهد که یافته های او عماًل 
و واقعاً مبتنــی بر داده ها 

هستند.

و  روش ها  ارائه جزئیــات 
داده های تحقیق

ارائــه گزیده مصاحبه ها و نیــز توضیح روند 
تحلیل داده ها تا دستیابی به نتایج تحقیق که 

کاماًل مبتنی بر داده ها هستند.

تحلیل دستاوردهای تحقیق
در این تحقیق با انجام 40 مصاحبه با خبرگان فرهنگی کشــور و تحلیل آنها طی فرایند 
تحلیل مضمونی، عوامل تسهیل کننده  اجرای سیاست های فرهنگی کشور در چهار دسته 
عوامل زمینه ای، عوامل ســاختاری، عوامل کارکردی و عامل رفتاری جامعه ظهور یافتند 

که در نمودار شماره 2 نشان داده شده و در ادامه تشریح می گردند.

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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در ادامه، عوامل پانزده گانه تســهیل کننده اجرای سیاست های فرهنگی کشور مبتنی 
بر مصاحبه های صورت گرفته، تحلیل می گردد. شایان ذکر است تحلیل های صورت گرفته 
برای این عوامل با اســتفاده از مصاحبه های انجام شده ارائه شده است، اما در مواردی که 
عین جمله مصاحبه شــونده ای مورد استناد قرار گرفته در انتهای نقل قول کد مصاحبه و 
بندی از مصاحبه پیاده شده که به آن استناد شده ارائه گردیده است. مثاًل )م 26: 3-10( 

به معنای مصاحبه 26 بندهای 3 تا 10 است.

3. عوامل کارکردی
3.1. توازن و هم افزایی کارکردی 

بیرونی
3.2. توازن و هم افزایی کارکردی 

درونی
3.3. تحول محیط نهادی فرهنگ

2. عوامل ساختاری
2.1. انسجام نظام سیاستگذاری کالن

2.2. انسجام نظام فرهنگی
2.3. ساختار سیاسی تضمین کننده 

استمرار
2.4. بازآفرینی اداری نظام اجرا

2.5. ارزیابی و رصد جامع فرهنگی
2.6. کاهش سیاست زدگی عرصه 

فرهنگ

1. عوامل زمینه ای
1.1. محوریت یافتن فرهنگ

1.2. دستیابی به یک نظریه فرهنگی بومی اجماعی
1.3. تربیت نیروی انسانی فرهنگی

1.4. تدوین علمی ـ تعاملی سیاست ها 
1.5. گفتمانی سازی سیاست های فرهنگی

نمودار 2: عوامل تسهیل کننده اجرای سیاست های فرهنگی کشور
مبتنی بر تجربیات برنامه های اول تا چهارم توسعه

اجرای علمی و تعاملی 
سیاست ها توسط 

شبکه مجریان

پذیرش محصوالت 
توسط گروه هدف

تغییر ذائقه 
مصرف محصوالت 
فرهنگی در جامعه

اثرات محصوالت 
فرهنگی در جامعه

تغییر مثبت 
سبک زندگی 
فرهنگی جامعه

فرهنگــی  محصــوالت 
بن مایه های  بــر  مبتنی 

تمدنی ایران

مطالبه فرهنگی جامعه 
از نظام سیاســتگذاری 

فرهنگی

4. عامل رفتاری جامعه
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1. عوامل زمینه ای
عوامل زمینه ای در  اینجا به عواملی اطالق می شــود که بســتر و زمینه اجرای اثربخش 

سیاست ها را فراهم می آورند. این عوامل به پنج دسته تقسیم می شوند:
1.1. محوریت فرهنگ

علی رغم آنکه انقالب اسالمی در تقسیم بندی انقالب های جهان، ماهیتاً یک انقالب فرهنگی 
به حساب می آید ولی شاید بتوان گفت یکی از مغفول ترین و مظلوم ترین حوزه ها در کشور،  
حوزه فرهنگ بوده است در حالی که اولین بستر و زمینه الزم برای اجرایی شدن آرمان های 
متجلی شده در سیاست های فرهنگی نظام، خارج شدن فرهنگ از مظلومیت و قرار گرفتن 
آن در کانون توجه مسئوالن اجرایی نظام و محوریت فرهنگ در تصمیم گیری های کالن 

کشور و حساسیت و دغدغه مسئولین در قبال فرهنگ می باشد.
1.2. دستیابی به یک نظریه فرهنگی بومی اجماعی

یکی از بزرگ ترین چالش های اجرای سیاســت های فرهنگی در طی سه دهه گذشته در 
کشور ما این بوده است که تکلیف ما در قبال موضوعات مختلف فرهنگی و هنری مشخص 
نبوده )م 26: 10-3( و همواره شــاهد رفتارهای پارادوکســیکال و مبتنی بر سلیقه های 
سیاســت گذاران و مجریان بوده ایم. در حالی که پیش نیــاز دارا بودن یک نظام فرهنگی 
و سیاســت گذاری فرهنگی منسجم، دســتیابی نخبگان فکری ـ فرهنگی کشور به یک 
»نظریه فرهنگی« بومی و اجماع بر سر آن است و بدون دستیابی به این نظریه، هرگونه 

سیاست گذاری و اجرایی با مشکل روبرو خواهد بود. 
بر  این اساس در کشور ما نیز الزم است نخبگان فکریـ  فرهنگی موضع نظام فرهنگی 
در قبال موضوعات مختلف فرهنگی و هنری را در قالب نظریه  فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مشخص نموده و بر سر آن اجماع عمومی حاصل نمایند و از آن پس نظام فرهنگی 

و حمایت های آن در تمامی دولت ها بر طبق نظریه فرهنگی تدوین شده عمل نماید.
1.3. گفتمانی سازی سیاست های فرهنگی

یکی دیگر از زمینه های اجرای موفق سیاست ها، گفتمانی شدن آنها در بین مردم جامعه و 
نیز در بین سیاست گذاران و مجریان می باشد. از بعد اجتماعی و مردمی، در صورتی می توان 
آرمان ها را در جامعه به فعلیت رساند که بتوان آن را به یک گفتمان عمومی تبدیل کرد.

گفتمان ســازی با اقناعی که در پی دارد، عمل فرهنگی انســان ها را سامان داده و 
معنا می بخشــد و آرمان ها و ارزش ها را در زندگی و عمل روزمره انسان ها عینیت 

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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می دهد )م 20: 223(. برای اجرای موفق، سیاســت ها باید به یک خواست عمومی 
و گفتمان تبدیل شــوند و به شکل ارزش عمومی جامعه در آیند )م 28: 178( چرا 
که تا وقتی جامعه )از طریق گفتمان ســازی( اقناع نشود، سیاست های فرهنگی را 

اجرا نخواهد کرد )م 14: 160(.
همچنین با توجه به آنکه یکی از علل مهم عدم اجرای موفق سیاســت های فرهنگی 
کشــور، عدم اعتقاد مدیران به سیاست ها و فاصله فضای ذهنی سیاست گذاران و مدیران 
می باشــد لذا الزم است این گفتمان سازی در ســطحی عملیاتی تر و تفصیلی تر از طریق 
ســاز و کارهایی همچون برگزاری جلسات هم اندیشی انجام شده تا نظام اجرای فرهنگی 
به یک درک مشــترک از سیاست ها دست یابد و چشــم انداز و سیاست های فرهنگی به 

دغدغه ذهنی و برنامه عملی مدیران تبدیل شود.
1.4. تربیت نیروی انسانی فرهنگی

نظام اجرای سیاست های فرهنگی به دلیل نرم و به تبع آن انسان محور بودن1، برای موفقیت 
و دســتیابی به اهداف خود نیازمند تربیت نیروی انســانی خبره، متخصص و دارای تفکر 
فرهنگی در تمامی رده های اجرا می باشــد و هر گونه موفقیتی در این حوزه در گرو وجود 

انسان های شایسته دارای تفکر فرهنگی می باشد. 
در حال حاضر یکی از بزرگ ترین معضالت نظام فرهنگی و سیاســت گذاری فرهنگی 

کشور، کمبود نیروی انسانی شایسته و دارای تعهد، تخصص و تفکر فرهنگی می باشد:
مشکل اساسی حوزه  فرهنگ، این است که نیروهای توانمند و خالق، به آن جذب 
و از آنها حمایت نمی شــوند و ساختارها برایشان جذابیت ندارد )م 32، 104(. اگر 
فقط برنامه را تدوین کنیم، هیچ کاری نکرده ایم چون مهم تر از برنامه، نیرو اســت 
)م 32، 98(. شــورای عالی انقالب فرهنگی، باید بیش از سیاســت و برنامه به فکر 
نیرو باشد. آنها باید بیش از هر چیز، به این فکر کنند که چه جنس نیروهایی الزم 

داریم )م 32، 100(.
1.5. تدوین علمی ـ تعاملی سیاست ها

یکی از دالیل عمده  عدم اجرای موفق سیاســت های فرهنگی کشور، تدوین سیاست های 
مبهم، چندپهلو و فرازمانی و فرامکانی بوده اســت که بدون مسئله شناســی و نیازسنجی 

1. در مقابل حوزه های سخت مانند صنعت که در بسیاری موارد امروز ماشین محور و تکنولوژی محور 
شده اند.
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فرهنگی درســت وضع شده اند، در حالی که سیاست خود باید با تدوین علمی و تعاملی و 
نیازسنجی، محیط سنجی و مقدورسنجی الزم در حین تدوین، زمینه های اجرای خود را 
فراهم آورد و اوالً در آن، جوانب مختلف مسئله دیده شده و به موانع احتمالی حین اجرا 
نیز در فاز تدوین سیاست توجه شده باشد و ثانیاً با شکل گیری در یک فضای تعاملی بین 
سیاست گذاران، مدیران و نخبگان و فعاالن عرصه فرهنگ موجب اعتقاد به سیاست ها در 

میان مجریان شده و گفتمانی شدن آن تسهیل گردد.
بنابراین الزم است اوالً طی یک فرایند علمی و تعاملی یک سیاست فرهنگی بلندمدت 
و مورد اجماع برای کشور تدوین و آنگاه سیاست های فرهنگی پنج ساله در جهت و هم سو 
با آن به نحوی تعاملی و بر اســاس مسئله شناسی و نیازسنجی علمی تدوین شده و بدین 

ترتیب بستری آماده را برای اجرا و دستیابی به اهداف فراهم آورند.

2. عوامل ساختاری
دومین دســته عوامل تأثیرگذار بر  اجرای موفق سیاســت های فرهنگی کشور، عوامـــل 
ســاختاری هستند. عوامل ساختاری در این تحقیق به آن دسته از عوامل اطالق می شود 
که به »سیستم و ساختار« فرهنگی کشـور مـربوط می شوند و در ذیل تشریح می گردند:

2.1. انسجام نظام سیاست گذاری کالن
نظام فرهنگی و به تبع آن نظام سیاست گذاری فرهنگی تحت تأثیر نظام سیاست گذاری 
کالن کشــور قرار دارند و لذا برای آنکه بتوانند به خوبی عمل کرده و سیاســت های خود 
را به طور موفق به اجرا درآورند الزم اســت نظام سیاســت گذاری کالن کشور نیز دارای 
وحدت و انسجام ساختاری الزم باشد. اما در حال حاضر این رویکرد منسجم و واحد در 
نظام سیاست گذاری کالن کشور وجود ندارد. از یک سو در طی 4 برنامه توسعه اجراشده 
همــواره تفاوت ها و در برخــی مقاطع تعارض هایی بین رویکــرد رهبری معظم نظام، با 
رویکرد دولت وجود داشــته و از ســوی دیگر در هر دوره، به فراخور گرایش دولت های 
حاکم، تصمیم گیری های کالن معطوف به اقتصاد یا سیاســت شده و در حالی که همواره 
در شــعارها بر فرهنگی بودن انقالب و اهمیت فرهنگ تأکید می شود همواره در طی سه 
دولت حاکم در طی برنامه های اول تا چهارم، فرهنگ در آخرین درجه اهمیت اجرایی و 

عملی قرار داشته است.
بنابراین برای اجرایی شــدن سیاست های فرهنگی الزم است نظام، در سطح کالن به 

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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یک رویکرد منســجم و واحد رســیده و از آن پس همان رویکرد در رده راهبردی حاکم 
گردد و تمامی سیاست های کشور بر مبنای همان رویکرد تدوین و اجرا گردد:

هر نظامی که رویکرد واحدی در رده  اســتراتژیک آن دیده نشود، با مشکل رو به رو 
خواهد گشــت. در غــرب، تالش کرده انــد رویکرد اقتصــادی را در رده  مدیریت 
استراتژیک، حاکم ســازند. در چین، در رده  استراتژیک، رویکرد اقتصادی واحدی 
حاکم می باشــد، در ژاپن نیز همین طور. ولی در نظام جمهوری اســالمی، چنین 
رویکردی که باید اسالمی و فرهنگی باشد، حاکم نیست. در نتیجه، همان ضعف هایی 
که در اجرای سیاست های اقتصادی دیده می شد، در اجرای سیاست های فرهنگی 

و سایر حوزه ها نیز به چشم می خورد )م 3: 108-109(.
2.2. انسجام نظام فرهنگی

عالوه بر انسجام در سطح کالن، اجرای موفق سیاست های فرهنگی، مستلزم انسجام 
نظام فرهنگی نیز می باشــد و طی برنامه های اول تا چهارم توســعه، عدم انسجام 
باعث گردیده سیاســت ها، نتوانند به درســتی اجرا گردند. در حال حاضر در نظام 
فرهنگی کشور جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی و نسبت آن با دولت مشخص 
نیست و تقریباً در هیچ دوره ای این شورا مورد تمکین دولت های حاکم واقع نشده 
)م 11: 2( و شــورا در صورت تصویب سیاست، قدرتی برای اجرا، نظارت و کنترل 
آن نداشته است )م 23: 45( از سوی دیگر در حال حاضر یک تشتت بسیاروسیع 
در مراجع سیاست گذاری، اجرا و ارزیابی وجود داشته و انسجام ساختاری الزم در 

نظام فرهنگی حاکم نیست. 
بنابراین از آنجا که توفیق در اجرایی شدن سیاست ها و دستیابی به نتایج مورد انتظار 
نیازمند دارا بودن یک نظام فرهنگی منسجم می باشد که جایگاه هر یک از بخش ها در آن 
مشــخص بوده و مورد پذیرش بقیه بخش ها نیز واقع شده باشد، ایجاد انسجام ساختاری 

در نظام فرهنگی از عوامل مهم مؤثر بر اجرایی شدن سیاست ها به شمار می رود. 
2.3. کاهش سیاست زدگی عرصه فرهنگ

یکی از اساسی ترین مشکالت عرصه فرهنگ سیاست زدگی شدید آن بوده است که منجر 
به بی ثباتی در عرصه ای شــده است که اساســاً به دلیل نمایان شدن آثار آن در بلندمدت 
باید بسیار باثبات باشد. سیاست زدگی عرصه فرهنگ باعث شده مدیران این عرصه نتوانند 
با اطمینان به آینده و آرامش خاطر به اجرای سیاست ها و طرح های بلندمدت بپردازند:
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مشــکل عرصه  سیاست گذاری فرهنگی ما این است که سلطه  خرده نظام سیاسی 
بر عرصه  فرهنگ بسیار زیاد است )م 13: 48( و عرصه  فرهنگ فوق العاده سیاسی 
و سیاســت زده شده اســت )م 20: 47(. در واقع سیاست گذاری فرهنگی در ایران 
زیر ســایه اختالف های جناحی و گرایش های سیاسی است )م 20: 238(. هر نوع 
سیاست گذاری، تحت تأثیر مصالح همان دولتی انجام می شود که در آن دوره قدرت 

دارد )م 1: 109(.
در این فضا مدیران اجرایی ما، که مجریان سیاســت های دولت هستند، بیشتر، تحت 
تأثیر مالحظات سیاســی کوتاه مدت، تصمیم گیری می نماینــد و همواره برای جلب نظر 
مدیران ارشد، گروه های رأی ساز و غیره برای باقی ماندن در قدرت، در عوض سیاست های 

بلندمدت مصوب، مالحظات سیاسی کوتاه مدت را بر اجرا حاکم می کنند.
در چنین شرایطی، برای آنکه به واقع، »سیاست ها« در سیستم اجرایی شوند، می باید 
این سیاست زدگی مفرط را از عرصه فرهنگ زدود و به مدیران اجازه داد در فضایی باثبات 

و درک کننده ماهیت بلندمدت تغییرات فرهنگی به اجرای سیاست ها بپردازند.
2.4. ساختار سیاسی تضمین کننده استمرار

فرهنگ ماهیتی عمیق و بطئ دارد و لذا الزم است ساختار سیاسی ای در آن حاکم شود 
که استمرار را تضمین نموده و در اثر تداوم اجرا، به تغییرات فرهنگی امکان بروز بدهد:

در 15 سال تجربه  من، یکی از آسیب های اجرا، تغییر و تحوالت سریع، زیاد و بدون 
اســتدالل بوده! تغییراتی که هیچ اســتداللی برایش وجود ندارد. مثاًل شما تعامل 
بین شیعه و سنی را فدای انتخابات می کنید در حالی که این، جزو اصول شماست 
و طی 50 ســال هم نباید تکان بخورد. شما آیا می خواهید کشورتان شیعی بماند 
یا نه؟ کشور شیعی، اصول معینی دارد. نمی توانید هر 4 سال یک بار، آن را جابه جا 
کنید. وقتی که چیزی وابسته به دولت هاست، تحوالتش سریع تر از چیزی می باشد 
که وابسته به نهادهای دیرپاتری مثل رهبری باشد )م 25: 114-113( چرا که این 

ساختار مانع استمرار در اجرا و انباشت تجربیات می شود )م 1: 61(.
فرهنگ پایدار معطوف به جایگاه هایی است که هر روز جابجا نشود و دولت ها جابجا 
می شــوند )م 12: 2( فرهنگ موضوعی است فراتر از دولت ها و دیدگاه های خاص 
آنها و لذا باید ســاختاری در این حوزه حاکم شود که فرادولتی بوده و استمرار در 
اجرای سیاست های فرهنگی نظام را تضمین نماید )م 23: 38-36( در واقع فرهنگ 
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را به دلیل مشکک بودن آن نمی توان به دست تقدیر جابجایی های انتخاباتی سپرد. 
در واقع ماهیت بلندمدت تغییرات فرهنگی مســتلزم مجریانی است که وقتی وارد 
اجرای فرهنگی می شوند امیدوار باشند که برای یک دوره طوالنی می توانند سیاستی 

را هدایت و راهبری خواهند کرد )م 12: 2(. 
2.5. بازآفرینی اداری نظام اجرا

نظام اداری بخش فرهنگ، محمل اجرای سیاســت های فرهنگی است. این نظام در حال 
حاضر به بیماری های مختلفی همچون تصلب و لَختی، بوروکراســی بیمار، حاکمیت نگاه 
اداری مقاوم در مقابل تحول و تغییر، عدم وجود تفکر تحول گرا و هدف گرا، نسبت بسیار 
باالی بخش ســتاد به بخش صف و عدم وجود ارتباط ارگانیک بین دســتگاه های مجری 
مبتال می باشــد و لذا نمی تواند بســتر الزم برای اجرای اثربخش سیاست های فرهنگی را 
فراهم آورد. بنابراین برای تضمین اجرای موفق سیاست ها، الزم است نظام اجرا از لحاظ 
اداری بازآفرینی شده و در واقع ساختاری که سیاست های می خواهد از طریق آن اجرایی 

شود، اصالح گردد.
2.6. ارزیابی و رصد جامع فرهنگی

یکی از الزمه های اجرای موفق سیاســت ها، رصد فرهنگی دائمی می باشد. در رصد 
فرهنگی میزان وصول به اهداف و تحقق سیاســت ها از طریق شــاخص های دقیق 
توســط یک نهاد فرابخشــی غیرذینفع برای داوری و سنجش ارزیابی می شود )م 
28: 186(. رصد فرهنگی همچنین شــامل مانیتورینگ اثربخشــی ها و کم و کیف 

دستاوردهای سخت و نرم خواهد بود )م 22: 109(.
در رصد فرهنگی الزم است سه حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد:

1. خروجی ها1: محصوالت فرهنگی و منافع به وجود آمده از آنها در نسبت با منابع 
و هزینه های صرف شده برای دستیابی به آن منافع.

2. آثار2 و نتایج: در این ارزیابی مشخص می شود که آیا اهداف از پیش تعیین شده 
حاصل شده و مسئله ای که خط مشی به دنبال حل آن بوده، حل شده است یا خیر.

3. پیامدها3: در ارزیابی پیامدها، عواقب بلندمدت خط مشی بررسی می شود.
در حال حاضر در ارزیابی سیاست های فرهنگی کشور، عماًل تنها خروجی ها در قالب 
1. Outputs
2. Impacts
3. Outcomes
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تعداد فیلم های تولیدشده، شمارگان کتب تألیف شده و... ارزیابی می شود در حالی که آنچه 
از سیاســت های فرهنگی توقع می رود، حل مسائل فرهنگی و به جای گذاشتن پیامدهای 

بلندمدت در جامعه است. 
رصد فرهنگی می باید در سه مرحله پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا انجام گیرد.

3. عوامل کارکردی
عوامـل کارکـردی در این تحقیق به آن دسته از عواملی گفته می شود که به کارکـردهای 
نظـام فرهنگی و نظـــام سیاست گذاری فرهنگی مربوط می شود. این عوامل شامـل سه 

حوزه  زیر می شود:
3.1. توازن و هم افزایی کارکردی بیرونی

در یک نظام متوازن کارکردی، سیاست های بخش های مختلف با یکدیگر ارتباط متوازن و 
هم افزا دارند به طوری که تمامی بخش های فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یکدیگر 

را تقویت کرده و سیاست های آنها مکمل یکدیگر است.
در طی 20 ســال اجرای برنامه های توســعه، این توازن کارکردی وجود نداشــته و 
سیاســت های اجرایی حوزه های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی بر یکدیگر آثار 
منفی کنترل نشــده ای گــذارده و در برخی موارد یکدیگر را از لحــاظ کارکردی خنثی 
نموده  اند. از منظر نظام فرهنگی، همان گونه که کارکردهای نظام فرهنگی باید کارکردهای 
سایر نظام ها را تسهیل و تقویت نماید، کارکردهای سایر نظام های اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی نیز باید کارکرد نظام فرهنگی را تقویت نموده و دستیابی به چشم انداز فرهنگی 
را تســهیل نمایند. در واقع مجموعه سیاســت های مندرج در یک برنامه پنج ساله توسعه 
می باید با یکدیگر هماهنگ و هم جهت باشند و ارتباط پویای آنها و تأثیر و تأثرات آنها بر 
و با یکدیگر در برنامه لحاظ شده باشد. به طور مثال اگر در سیاست های فرهنگی »ایثار« 
به عنوان ارزش هایی که الزم است تقویت شوند لحاظ شده، نظام اقتصادی نباید با عملکرد 
خود روحیه بخل را در بازار رواج دهد و یا اگر در سیاست های فرهنگی به تقویت هویت 

ملی تأکید شده نظام سیاسی نیز باید به طور هم افزا آن را تقویت نماید.
سیاست ها و اقدامات سیاسی، اقتصادی، قضایی، بهداشتی و انتظامی تأثیر خود را 
روی فرهنگ عمومی می گذارند. در سیاست گذاری های ما، چنین تأثیراتی، نادیده 

گرفته می شوند )م 1: 29(.

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...
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وقتی می گوییم »سیاســت گذاری« یعنی سیاســت گذاران کالن، جامعه را در نظر 
بگیرند و بعد بگویند این جامعه، نیازهای متنوعی اعم از حوزه  سیاســت، فرهنگ 
و غیره دارد. سپس بگویند که باید نیازها را به طور همگن پاسخ دهیم، با این نگاه 
که جامعه  ما، مثاًل بعد از 20 ســال، به چنین فضای ثانویه ای برسد. اگر در عرصه  
روحیــه ایثار گفتیم می خواهیم این کار را کنیم ولــی در عرصه  اقتصاد، خطی را 
دنبال نماییم که کاماًل مغایر با آن باشد و در عرصه  اجتماعی، خط دیگری را برویم 
که کاماًل مغایر با آن دو باشــد، آیا می توان اسم چنین چیزی را سیاست گذاشت؟ 

)م 14: 37(.
از دالیل عمده این عدم توازن کارکردی بیرونی به دو دلیل عمده باید اشــاره شــود. 
اولین دلیل، مظلومیت و بی اهمیتی عملی فرهنگ طی برنامه های اول تا چهارم توســعه 
بوده که توضیح آن پیش از این ارائه شد؛ و دلیل دوم نیز نگاه بخشی موجود بوده است:

در برنامه ها نگاه بخشی داشته ایم و نگاهمان جامع نبوده که همه نظام ها و تأثیر و 
تأثراتشان را کامل ببینیم. هر 4 برنامه، دچار این گرفتاری بوده اند )م 17: 75-76(.

3.2. توازن و هم  افزایی کارکردی درونی
عالوه بر لزوم وجود توازن کارکردی بیرونی در بین نظام های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی، برای اجرای موفق سیاست ها، باید در درون نظام فرهنگی نیز توازن 
کارکردی بین سیاست های مختلف و دستگاه های مختلف وجود داشته باشد. به عبارت دیگر 
فعالیت های دستگاه های مختلف نباید با یکدیگر هم پوشانی و تعارض داشته و یکدیگر را 
خنثی نمایند بلکه فعالیت های آنها باید مکمل یکدیگر بوده و هر یک به تقویت کارکردهای 
دیگری در جهت دســتیابی کشور به چشم انداز فرهنگی بپردازند. در حال حاضر از آنجا 
که تفکیک وظایف و اختیارات بین دســتگاه ها به درســتی و شفافیت انجام نشده، برخی 

کارکردهای دستگاه های مختلف یکدیگر را خنثی نموده و متعارض یکدیگرند:
آیا عمل هماهنگ از نهادهای مختلف فرهنگی صادر می شــود؟ خیر، تجربه ثابت 
کرده است، حتی کارهایشان با هم تعارض دارد. مثاًل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اگر خیلی خوب عمل بکند، می آید می گوید که من جلوی تولید فیلم های خشن را 
مثاًل می گیرم. اگر کســی برود این فیلم ها را بسازد من مجوز نمی دهم. ولی صدا و 
سیما می رود فیلم های صد مرتبه خشن تر از خارج می خرد و راحت می آورد پخش 
می کند. به مراتب تأثیرش هم بیشــتر است و اینجا یک میلیون نفر فوقش می روند 
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فیلم را می بینند و آنجا هفتاد میلیون مخاطب هستند که اگر هشتاد درصد بیننده 
داشــته باشد خودش می شــود ده ها برابر این )م 12: 2( یا مثاًل آموزش و پرورش 
ممکن اســت که یک موضوعی را در کتابش درس می دهد، یک فیلمی در ارشــاد 

تولید می شود، که آن را خراب می کند )م 11: 13(.
عــالوه بر تعارض کارکردی، در مواردی، برخی کارکردها مغفول و بدون متولی مانده 

است و متولی مشخص و تعیین شده ای برای آن وجود ندارد.
بر این اســاس اجرای درست و کامل سیاست های فرهنگی مستلزم آن است که اواٌل 
بین کارکردهای سیاست های فرهنگی و دستگاه های فرهنگی متولی اجرای این سیاست ها 
تعارضی وجود نداشــته باشــد و از ســوی دیگر کلیه کارکردهای مورد نیاز برای درست 
عمل کردن نظام فرهنگی توسط دستگاه ها پوشش داده شود که مورد اخیر مستلزم ترسیم 
یک نقشــه  کالن برای نظام فرهنگی می باشد که در آن کلیه  کارکردهای مورد نیاز برای 
دستیابی به چشم انداز فرهنگی، مشخص شده و نقش هر یک از بخش ها و دستگاه ها در 

آن دیده شده باشد.
3.3. تحول محیط نهادی فرهنگ

از نــگاه نهادگرایی در هر جامعه نهادها قواعد بازی را تعیین می کنند. »نهادها راهنمای 
کنش متقابل انسان ها هستند و... حد و مرز مجموعه انتخاب های افراد را تعیین می کنند.« 
کارکرد اصلی نهادها در هر جامعه »تأســیس یک ساختار با ثبات برای کنش های متقابل 
انسانی« است و هدف از آن »کاهش عدم اطمینان« است. در واقع این نهادها هستند که 
تعیین می کنند افراد چه کارهایی می توانند انجام دهند و از انجام چه کارهایی منع شده اند. 
از این رو نهادها کاماًل به قواعد بازی در یک ورزش رقابتی تیمی شــباهت دارد )وزیری، 
1386(. یکی از عوامل کارکردی تأثیرگذار بر اجرای موفقیت آمیز سیاســت های فرهنگی 
ایجاد محیط نهادی ای است که از لحاظ کارکردی، بتواند بستر مناسب و تسهیل کننده ای 
برای پیاده  شدن سیاست ها باشد که این محیط نهادی تاکنون به وجود نیامده است. یکی 
از علل عمده عدم تحول نهادی متناسب با تغییر نگرش ها پس از انقالب، سابقه تاریخی 
منفی نســبت به هنر جدید در جامعه و به تبع آن ســابقه عملی کم در صنایع فرهنگی 
جدید ارزشی می باشد. این سابقه منفی باعث گردیده خانواده های متدین کمتر به ورود 
فرزندان خود به عرصه هنرهای جدیدی چون سینما، تئاتر، موسیقی رغبت داشته باشند:

آدم های متدین خیلی سابقه ابتدایی شان رفتن به سمت هنر نیست. این امر به دلیل 
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انقطاعی اســت که در یک دوره  طوالنــی تاریخی بین متدینین و مقوله فرهنگ و 
هنر امروزی ایجاد شــده بود. شکســتن این مقاومت هم البته  زمان و اراده تغییر 

می خواهد )م 12: 2(.
به دلیل آنچه بیان شــد، محیط نهادی فرهنگ و هنر نیز تغییر چندانی متناســب با 

گفتمان انقالب اسالمی ننمود:
وقتی ما گفتیم: »می خواهیم برنامه چهارم را اجرا کنیم« در ســازمان هیچ جا نبود 
که کارها را پیگیری برنامه ای نماید. این قضیه در دیگر دســتگاه های فرهنگی هم 
دیده می شــود، به جز بعضی موارد که بعد از انقالب درست شدند. االن نمی توانید 
انتظار زیادی از سازمان های به جا مانده از پیش از انقالب داشته باشید، زیرا ریشه 
در قبل انقالب دارند و نیروهای کارشناسی آنها این قدر پیوستگی دارند که علی رغم 
تغییر مدیران، به جای اینکه انعطاف پذیرتر گردند، متصلب تر شده اند )م 5: 17-18(.

بنابراین یکی از مهم ترین پیش نیازهای اجرای موفق سیاســت های فرهنگی کشــور، 
تحول نهادی در حوزه فرهنگ می باشــد و بدون این تحول نهادی، نمی توان به دستیابی 

به چشم انداز فرهنگی کشور امید بست.

4. عامل رفتاری جامعه
عامل رفتاری جامعه همانند سایر عوامل و حتی در سطحی باالتر و مؤثرتر بر نظام اجرا تأثیر 
گذارده و باعث حرکت آن در مسیر چشم انداز فرهنگی و یا انحراف از آن جهت می شود. 
هنگامی کــه محصوالت فرهنگی خروجی نظام فرهنگی مبتنی بر بن مایه های تمدنی 
ایران اســالمی تولید شــوند، این محصــوالت در بازار رقابتی محصــوالت فرهنگی وارد 
شــده، سهم بیشتری را از بازارهای جهانی، نســبت به وضعیت کنونی می توانند به خود 
اختصاص دهند. بدین ترتیب اســتفاده از محصــوالت فرهنگی خروجی نظام اجرا، اثرات 
واقعی و بلندمدتی بر جامعه گذاشته و بخشی از این اثرات توسط جامعه ادراک می شود و 
بدین ترتیب ذائقه مصرف محصوالت فرهنگی رفته رفته تغییر کرده و در بلندمدت به تغییر 

سبک زندگی فرهنگی جامعه منجر می شود.
تغییر ذائقه مصرف محصوالت فرهنگی و به تبع آن تغییر ســبک زندگی فرهنگی، در 
یک چرخه برگشــتی خود را در شــکل مطالبه  مردم از نظام اجرا برای تولید محصوالت 
آینده نشان می دهد. در واقع مردم به عنوان ایجادکننده و قوام دهنده نظام فرهنگی کشور 
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با دغدغه  پیاده شــدن سیاست های فرهنگی و دســتیابی کشور به چشم انداز فرهنگی به 
بازخوردهــی مطالبه آمیز به نظام فرهنگی و ســایر نظام های تأثیرگذار بر فرهنگ )نظام 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی( پرداخته و باعث عدم انحراف آنها از چشم انداز فرهنگی و 
گفتمان ایجاد شــده می شوند. در یک بیان محسوس تر، به طور مثال مردم با دادن پاسخ 
مثبت به محصوالت فرهنگی فاخر و هم سو با سیاست های فرهنگی و پاسخ منفی و عدم 
اســتقبال از محصوالت فرهنگی سخیف و مغایر با چشــم انداز فرهنگی، باعث تقویت و 
گســترش محصوالت فاخر و از گردونه خارج شدن محصوالت سخیف می شوند. در اینجا 
محصوالت فرهنگی خروجی نظام اجرا باید هم سوی با گفتمان ایجادشده حرکت نمایند 
تــا آن را تقویــت و نهادینه نمایند و مطالبه عمومی برای حرکت در چارچوب گفتمان را 

باال ببرند.

جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله با بهره گیری از تجربیات مجریان و صاحب نظران حوزه  فرهنگ، تالش شــد 
عوامل تسهیل کننده  اجرای سیاست های فرهنگی کشور در چهار دسته  »عوامل زمینه ای«، 

»عوامل ساختاری«، »عوامل کارکردی« و نهایتاً »عامل رفتاری جامعه« تشریح شود. 
از حیث عوامل زمینه ای، برای اجرایی شدن سیاست های فرهنگی الزم است بسترها و 
زمینه های پیشینی ای وجود داشته باشند تا سیاست ها بتوانند در مرحله عمل با موفقیت 
به اجرا درآیند. اولین عامل زمینه ای الزم برای اجرای موفق سیاست ها آن است که مقوله 
فرهنگ در نزد دولت مردان کشــور ما از موضوعی »در اولویت چندم« و »بی نیاز از توجه 
خاص« خارج شــده و محلی از اعراب بیابد. درواقع با وجود آنکه انقالب اســالمی اساساً 
یک انقالب فرهنگی بوده، در دولت های ســه گانه  مجری برنامه های اول تا چهارم توسعه، 
همــواره اولویت با اقتصاد بوده و فرهنگ هیچ گاه در دســتور کار جدی دولت مردان قرار 
نگرفته اســت. لذا زمینه  اول برای اجرای موفق سیاســت ها محوریت یافتن و در اولویت 
قرارگرفتن فرهنگ در نزد دولت مردان می باشــد. زمینه دوم اجرایی شدن سیاست ها آن 
است که صاحب نظران کشور به نظریه ای منسجم و بومی در باب فرهنگ که تکلیف ما را 
با مقوله های مختلف فرهنگی مانند میراث فرهنگی، موســیقی، سینما، هنرهای تجسمی 
و... مشخص نموده و فرهنگ را از بالتکلیفی موجود در آورد، دست یابند. البته این نظریه 
باید به اجماع حداکثری از صاحب نظران، سیاســت گذاران و مجریان برســد و تنها مورد 
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قبول عده محدودی نباشــد، تا بتواند به عنوان مبنای عمل سیاســت های فرهنگی مورد 
استفاده قرار گیرد. زمینه سوم اجرای سیاست های فرهنگی، تربیت نیروی انسانی است، 
چرا که این انســان ها هســتند که باید سیاســت ها را اجرا نمایند و در باب سیاست های 
فرهنگی این مســئله جدی تر است، چرا که اساساً فرهنگ یک مقوله نرم و انسانی تلقی 
می شود. در واقع یکی از دالیل عمده عدم اجرای موفق سیاست های فرهنگی در طی دو 
دهه گذشته کمبود نیروی انسانی متخصص و دارای بینش فرهنگی بوده است که این امر 
خود از بی اهمیت بودن فرهنگ در نزد مسئولین کشور ناشی می شود، چرا که بی اهمیتی 
فرهنگ در کشور ما باعث شده استعدادهای برتر و مدیران خبره کمتر به حوزه فرهنگ 
وارد شــده و جذب حوزه های اقتصادی، سیاســی، امنیتی و غیره شوند و معدود مدیران 
قوی روی آورده به این حوزه نیز، فعالیت در این عرصه را در کنار چند پیشه دیگر دنبال 
کــرده و تمام انرژی و وقت خود را صرف این عرصه ننمایند. عامل زمینه ای چهارم برای 
اجرای موفق سیاســت های فرهنگی، تدوین علمی ـ  تعاملی سیاست هاســت. باید گفت 
سیاســت های فرهنگی در صورتی در مرحله اجرا می توانند قرین توفیق شــوند که اوالً 
به صورت علمی و مبتنی بر مسئله شناسی، نیازسنجی، محیط سنجی و مقدورسنجی الزم 
تدوین شده باشند و ثانیاً شکل گیری آنها از رهگذر تعامل و تضارب آراء الیه های مختلف 
سیاســت گذاری و اجرا صورت پذیرفته باشــد. نهایتاً نیز به عنوان عامل زمینه ای پنجم، 
الزم اســت سیاست های فرهنگی به گفتمان غالب در جامعه )و در یک الیه خاص تر، در 
بین رده های مختلف اجرا، تا عملیاتی ترین آنها( تبدیل شود تا این سیاست ها به مطالبه 
عمومی جامعه از نظام سیاســت گذاری فرهنگی تبدیل شده و دستگاه های فرهنگی نیز 

باورمندانه آنها را در دستور کار واقعی خود قرار داده و به اجرای آن بپردازند.
دســته دوم عوامل تسهیل کننده  اجرا، عوامل ســاختاری اند که به سیستم و ساختار 
سازمانی فرهنگ کشور بازمی گردند. اولین عامل ساختاری تأثیرگذار بر اجرای سیاست های 
فرهنگی، انسجام نظام سیاست گذاری کالن می باشد. بر این اساس تا زمانی که هم سویی 
الزم بر رده مدیریت راهبردی کشــور حاکم نشــده و یک صدا از این رده به جامعه نرسد 
و بین دیدگاه های نهاد ها و تصمیم گیرندگان کالن اصلی، هم صدایی و هم جهتی به وجود 

نیاید، نابسامانی و اجرای ناکامل سیاست ها ناگزیر خواهد بود.
در یک الیه پایین تر از نظام سیاســت گذاری کالن، الزم اســت نظام فرهنگی کشور 
نیز از انســجام الزم برخوردار بوده و جایگاه هر مرجع در آن مشــخص و مورد پذیرش و 
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تبعیت ســایر مراجع واقع شود و در این رده نیز هماهنگی و هم جهتی الزم به وجود آید. 
عامل ساختاری سوم خارج کردن فرهنگ از وضعیت سیاست زده کنونی است که در آن 
تصمیمات بر محور مالحظات سیاســی و نه سیاست های فرهنگی اتخاذشده و در عمل، 
سیاست های فرهنگی در پس مالحظات سیاسی کوتاه مدت به فراموشی سپرده می شوند. 
به عنوان عامل چهارم ساختاری نیز الزم است ساختار سیاسی ـ مدیریتی بخش فرهنگ، 
به ساختاری با افق بلندمدت و باثبات تبدیل شود و تغییرات مدیریتی در این عرصه ماهیتاً 

عمیق و مستلزم نگاه بلندمدت، به حداقل برسد.
عامل پنجم ســاختاری، بازآفرینی اداری نظام اجرای فرهنگی است. در واقع ساختار 
اداری فرهنگ کشــور در حال حاضر به دلیل مشکالت عدیده موجود در آن، نیازمند یک 
بازآفرینی اساسی می باشد تا بتواند به محمل مناسب و کارآمدی برای اجرای سیاست ها 
تبدیل شود. نهایتاً نیز به عنوان عامل ساختاری ششم باید به لزوم ارزیابی و رصد فرهنگی 
جامع اشــاره نمود. در این زمینه الزم است ساختار نظام سیاست گذاری فرهنگی به طور 
مســتمر از بازخوردهای اجرای سیاست ها اســتفاده نموده و به اصالح خود بپردازد. این 
بازخورگیری الزم است هم در درون نظام سیاست گذاری فرهنگی صورت گرفته و هم به 
آثار و پیامدهای اجرای سیاست ها در جامعه بپردازد و از رهگذر بازخورگیری از این آثار 

و پیامدها، به برطرف نمودن کاستی ها اقدام نماید.
دســته ســوم عوامل تأثیرگذار بر اجرا، عوامل کارکردی اند کــه به کارکردهای نظام 
فرهنگی و نظام سیاســت گذاری فرهنگی مربوط می شــوند. در این زمینه، در وهله اول 
الزم اســت نظام های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها کارکردهای یکدیگر 
را خنثی ننموده و اثر یکدیگر را در جامعه از بین نبرند، بلکه بین آنها هم افزایی به وجود 
آمده و فرهنگ و اقتصاد و سیاســت و اجتماع در خدمت یکدیگر واقع شوند تا با تقویت 
یکدیگر، منجر به تعالی مادی و معنوی جامعه شوند. عامل دوم کارکردی، توازن و هم افزایی 
کارکردی در بین نهادهای مختلف فرهنگی می باشد. مشکلی که در سطح کالن در بین 
نظام های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود داشت، در یک سطح پایین تر در 
نظام فرهنگی نیز وجود داشته و دستگاه های مختلف فرهنگی نه تنها با یکدیگر به صورت 
هم افزا عمل نمی نمایند، بلکه فعالیت های آنها یا همپوشان و تکراری بوده )و بدین ترتیب 
منجر به اتالف منابع می شــود( و یا خنثی کننــده یکدیگرند و در این میان کارکردهای 
بسیاری مغفول و بالتصدی باقی مانده است. لذا برای اجرای موفق سیاست های فرهنگی 
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الزم است نهادهای فرهنگی به صورت هم افزا و متوازن عمل کرده و با همکاری یکدیگر 
تمامــی کارکردهای مورد نیاز فرهنگی جامعه را پوشــش دهنــد. نهایتاً  نیز برای اجرای 
موفق سیاســت های فرهنگی کشــور الزم است محیط نهادی فرهنگ و هنر در کشور ما 
یک تحول بنیادین را تجربه نماید و بدین ترتیب بستر تسهیل کننده کارکردی الزم برای 

پیاده  شدن سیاست ها به وجود آید.
عوامــل فوق منجر به این می شــود که شــرایط الزم برای اجــرای علمی و تعاملی 
سیاست ها توسط شبکه مجریان فراهم شده و بدین ترتیب محصوالت فرهنگی مبتنی بر 
بن مایه هــای تمدنی ایران به عنوان خروجی نهایی نظام فرهنگی به جامعه عرضه گردد و 
در طرف تقاضا، عامل رفتاری جامعه خود به عنوان یک پیشران برای نظام سیاست گذاری 
فرهنگی عمل نماید. در اینجا، جامعه به عنوان »بدنه اجتماعی سیاست فرهنگی«، همچون 
محرکی قوی باعث اجرایی شــدن سیاست هایی می شود که در فرایند گفتمان سازی برای 
او نهادینه شــده است، چرا که مصرف محصوالت فرهنگی باعث نهادینه شدن چشم انداز 
و سیاســت های فرهنگی گفتمانی شده، در جامعه می شود و همین جامعه در یک فرایند 
بازگشتی، با مطالبه  خود از نظام اجرای فرهنگی باعث استمرار و گسترش جریان مثبت 

سیاست فرهنگی می گردد.



61

منابع

1. اصالنی، مینو. )1392(. وضعیت حجاب و عفاف كشــور نگران كننده است. برداشت در تاریخ 
 http://portal.anhar.ir/node/10809/?ref=sbttl#gsc.tab=0 :93/9/30 از

2. دانایی فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر. )1391(. روش شناسی پژوهش كمیـ  رویکردی 
جامع. تهران: صفار

3. شورای عالی انقالب فرهنگی. )1371(. اصول  سیاست  فرهنگی  جمهوری  اسالمی  ایران. تهران: 
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.

4. صالحی امیری، سیدرضا و امیر عظیمی دولت آبادی. )1388(. مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی 
فرهنگی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

5. صدوقی، مجید. )1387(. بازبینی و متناسب سازی معیارهای ارزیابی پژوهش کمی برای مطالعات 
کیفی. حوزه و دانشگاه. 55. 9-32.

6. فقیهی، ابوالحسن و محسن علیزاده. )1384(. روایی در تحقیق کیفی. فرهنگ مدیریت. 9. 5-20.
7. قلی پور، رحمت اهلل. )1387(. تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی. تهران: سمت

8. محمدپور، احمد. )1390(. روش تحقیق كیفی، ضد روش2. تهران: جامعه شناسان
9. مخبر دزفولی، محمدرضا. )1393(. رشد آمار طالق و كاهش ازدواج خانواده ها را تهدید می كند. 

 http://www.psyop.ir/?p=141561 :برداشت در تاریخ 93/9/30 از
10. مصباح یزدی، محمدتقی. )1393(. هشدار آیت اهلل مصباح  یزدی نسبت به وضعیت فرهنگی كشور. 

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930623001604 :برداشت در تاریخ 93/9/30 از
11. وزیــری، جواد. )1386(. بررســی عوامل مؤثر بر تحقق اهــداف در صنایع دفاعی از منظر 
یادگیری و رشد. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد. دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه 

امام صادق )علیه السالم(.

12. Braun, V. & C. Victoria. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative 
Research in Psychology. Vol 3. 77-101.
13. Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy. 14th Edition. New Jersey: Pearson Pren-
tice Hall. 
14. Freeman, M.; K. deMarrais; J. Preissle; K. Roulston & E. A. St. Pierre. (2009). Standards 
of Evidence in Qualitative Research: An Incitement to Discourse. Educational Researcher. 
Vol. 36. No. 1. pp. 25–32.
15. Giacchino, S. & K. Andrew. (2003). Successful Policy Implementation: The Route to 
Building Self-confident Government. International Review of Administrative Sciences. 69. 
139–160.
16. Given, L. M. (Ed.). (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 
Vols. 1&2. California: Sage.
17. Hill, M. & P. Hupe. (2009). Implementing Public Pulicy. (2nd Ed.). London: Sage.
18. King, N. & C. Horrocks. (2010). Interviews in Qualitative Research. London: Sage. 

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...



62

راهبرد فرهنگ/ شماره بیست و هفتم/ پائیز 1393

19. Maxwell, J. A. (1992). Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard 
Educational Review; Fall 1992; 62. 3; Research Library Core. 279-300.
20. McGuigan, J. (2004). Rethinking Cultural Policy. UK: McGraw-Hill Education.
21. Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Ap-
proaches. 4th Edition. California: Allyn and Bacon.
22. Pülzl, H. & O. Treib. (2007). Implementing Public Policy. In: Frank, Fischer, and Gerald, 
J. Miller, and Mara, S. Sidney. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and 
Methods. New York: Taylor and Francis.
23. Rein, M. & F. F. Rabinovitz. (1977). Implementation: A Theoretical Perspective. USA: 
Joint Center for Urban Studies of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard 
University.
24. Sabatier, P. A. & D. Mazmanian. (1979). The Implementation of Public Policy: a Frame-
work of analysis. Institute of Governmental Affairs.
25. Sapru, R. K. (2012). Public Policy: Formulation, Implementation and Evaluation. New 
Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.
26. Saunders, M; P. Lewis. & A. Thornhill. (2009). Research Methods for Business Students. 
5th Ed. Italy: Pearson Education Limited.
27. Sikhumbuzo, G. M. (2009). Principals’ Interpretation of Their Role in Implementing the 
National Curriculum Statement. A Study of Three KZN Vryheid Principals. Master of Educa-
tion Dissertation, Nelson Mandela Metropolitan University.
28. Sinkovics, R. R.; E. Penz & P. N. Ghauri. (2008). Enhancing the Trustworthiness of 
Qualitative Research In International Business. MIR. Vol. 48. 6. 689-714.
29. Snow, R. E.; J. D. Hutcheson. & J. E. Prather. (1981). Using Reputational Sampling to 
Identify Residential Clusters of Minorities Dispersed in a Large Urban Region: Hispanics in 
Atlanta, Georgia. Proc. of the Section on Survey Research Methods. American Statistician 
Association. 101-106.
30. Teddlie, C. & F. Yu. (2007). Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples. 
Journal of Mixed Methods Research. Vol. 1. 1. 77-100.
31. Twining, J. (2000). A Naturalistic Journey into the Collaboratory: In Search of Under-
standing for Prospective Participants. Doctoral Dissertation, Denton, Texas.
32. Van Meter, D. & C. Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual 
Framework. Administration and Society. Vol. 6. 4. 445-488.

عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های ...


