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در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرا از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که در واقع ثمره واقعی خط مشی در 
این مرحله به بار می نشیند. این مقاله به ارائه شبکه اجرای تعاملی ای می پردازد که از طریق آن می توان با موفقیت بیشتری 
به اجرای سیاســت های فرهنگی کشــور پرداخت. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی مشتمل بر سه مرحله 
کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تدوین مضامین فراگیر انجام گرفته و به منظور دستیابی به الگویی برای اجرای 
سیاست های فرهنگی کشــور، مصاحبه های نیمه ساخت یافته ای با خبرگان، سیاست گذاران و مجریان فرهنگی کشور تا 
دستیابی به مرحله اشباع نظری صورت گرفته است. حاصل پژوهش 548 کد بوده که در قالب 61 کد توصیفی، 11 کد 
تفسیری و 2 مضمون فراگیر طبقه بندی شده اند و برقراری ارتباط بین این مضامین منجر به طراحی شبکه اجرای تعاملی 
سیاست های فرهنگی کشور شده است. در الگوی پیشنهادی، اجرای خط مشی در دو مرحله »برنامه ریزی و ایجاد شبکه 
پشتیبانی« و »پیاده سازی برنامه ها« صورت می پذیرد. در مرحله اول که مشتمل بر چهار گام »تصمیم سازی«، »تصمیم گیری 
و تنظیم برنامه های عملیاتی«، »ایجاد شبکه پشتیبانی نرم افزاری« و »ایجاد شبکه پشتیبانی سخت افزاری« می باشد، چهار 
بازیگر شــامل سیاســت گذاران فرهنگی، نخبگان فرهنگی، مدیران فرهنگی، کارشناسان فرهنگی دولتی به ایفای نقش 
می پردازند. ســپس در مرحله پیاده ســازی برنامه ها، مجریان فرهنگی دولتی، مؤسسات فرهنگی خصوصی، تشکل های 
فرهنگی مردمی، مرّوجان فرهنگی و نهایتًا جامعه )مردم( با همکاری همدالنه خود و استفاده از تمام ظرفیت های کشور 
به اجرای تعاملی سیاســت های فرهنگی می پردازند. در این مقاله نقش های متعدد هر یک از بازیگران هشــت گانه فوق 
تشریح شده است. در این الگو همچنین مردم به عنوان بازیگر نهم، با ایفای چهار نقش به عنوان مجری، پایشگر، هدف 

و شاخص در اجرای سیاست های فرهنگی مشارکت می نمایند. 
 واژگان كلیدی:

سیاست گذاری فرهنگی، اجرای سیاست های فرهنگی، اجرای تعاملی، بازیگران اجرا، تحلیل مضمونی
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مقدمه
در طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون سیاست های فرهنگی مختلفی در 
قالب های مختلف تدوین و ابالغ شده است تا بتوان با اجرای آنها فرهنگ جامعه را تعالی 
بخشــیده، تقاضای جامعه برای محصوالت فرهنگی مطلوب را پوشش داد. به منظور اجرا 
شــدن سیاســت های فرهنگی باید عوامل متعددی دست به دست هم دهد تا نتایج مورد 
انتظار به بار بنشــیند1؛ اما شــاید بتوان مهم ترین عامل در این عرصه را مجریانی دانست 
که باید در بســتر فراهم شده به خوبی عمل نمایند چراکه در غیر این صورت، ممکن است 
با وجود فراهم شدن تمام بسترها و مقدمات الزم، سیاست ها به درستی پیاده سازی نشوند. 
از طرف دیگر اجرای سیاســت های فرهنگی در هر کشــور اقتضائاتی دارد که در تعریف 
کارکرد های سیاست گذاران و مجریان باید به این اقتضائات توجه شود. در این مقاله تالش 
شده با در نظر داشتن نکات پیش گفته، الگویی تعاملی از بازیگران واقعی عرصه فرهنگی 

کشور ارائه و نقش هر یک در این شبکه اجرای تعاملی بررسی گردد. 

بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
پس از پیروزی انقالب اسالمی، برنامه های توسعه کشور در قالب بندها یا فصلی مجزا به 
حوزه فرهنگ پرداخته و خط مشــی هایی را بــرای این حوزه تعیین نموده اند. اجرای این 
خط مشــی های فرهنگی زمانی می تواند موفق باشد که عالوه بر عوامل بسترساز، مجریان 
آنها اوالً به خوبی از وظایف و نقش های خود آگاه بوده و ثانیاً در ساختاری درست با یکدیگر 
همکاری نموده و ارتباطات و تعامالت درستی بین آنها برقرار باشد تا از تمام ظرفیت ها در 
جهت اجرای سیاست ها استفاده شود. در حال حاضر نهاد های مختلفی در بخش های دولتی 
و غیردولتی مســئولیت اجرای سیاست های فرهنگی برنامه های توسعه را بر عهده داشته 
و در حال فعالیت فرهنگی و تولید محصوالت و خدمات فرهنگی اند، اما مسئله این است 
که بازیگران مختلف صحنه اجرای سیاســت های فرهنگی، به درستی و با تعاملی منطقی، 
نقش ها و وظایف خود را ایفا نمی نمایند به طوری که از تعامل این نقش ها در عرصه اجرای 
خط مشــی های فرهنگی، نتایج مورد نظر حاصل شده، شاهد ظهور آثار اجرای سیاست ها 
در جامعه باشیم. بدین ترتیب در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر هستیم: 
1. چه بازیگرانی در عرصه اجرای خط مشی های فرهنگی مندرج در برنامه های توسعه 

1. در مورد »عوامل تسهیل کننده اجرای موفق سیاست های فرهنگی کشور« رک: مختاریان پور، 1393.
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باید با یکدیگر همکاری نمایند تا این خط مشی ها به ثمر بنشیند؟
2. وظایف و نقش های هر یک از بازیگران در نسبت و تعامل با یکدیگر چیست؟

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیاتنظری

دامنه دخالت دولت در حوزه فرهنگ بسیار وسیع بوده و در این عرصه با طیف گسترده ای  
از گروه ها و افراد در هر دو بخش عمومی و خصوصی ســروکار دارد. )گری و هوگوسان1، 
2004: 365( خط مشــی فرهنگی مجموعه ای از اقدامات هدف گذاری شده و منظومه ای 
از ابزارهاســت که در طیفی از »عدم مداخله دولت در فرهنگ« تا »تالش برای شکل دهی 
به آن« مورد استفاده قرار می گیرند. )زولبرسکا ـ لوکاسویکز2، 2015( از آنجا که فرهنگ 
خود مفهومی بسیار دشوارفهم بوده و به تعریف درآوردن دقیق و شفاف آن بسیار مشکل 
اســت، در نتیجه سیاست فرهنگی که با چنین پدیده حّساسی سروکار داشته و درصدد 

تنظیم آن است نیز بسیار مسئله خیزتر خواهد بود. )مک گوییگان3، 1996: 6(
اگر چه خط مشی های فرهنگی در کشور ما همواره در مرحله تدوین دچار نقصان های 
جّدی همچون آرمانی بودن افراطی، مبهم، کلی و غیرقابل ســنجش بودن، شــکل گیری 
غیرعلمی و غیرتعاملی، عدم تبعیت از یک خط مشی فرادستی بلندمدت، ضعف در تعریف 
مسائل فرهنگی و غیره بوده اند )شریف زاده و دیگران، 1392(، اما آنچه همواره در کشور ما 
مشکل ساز بوده بیش از آنکه خأل قانونی و سیاستی باشد، عدم اجرای درست سیاست های 
موجود بوده است. در فرایند خط مشی گذاری پس از مطرح شدن مشکل عمومی در دستور 
کار خط مشی، پیشنهاد های مختلفی برای بررسی آن مطرح می شود و دولت پس از تعیین 
اهداف خط مشی، سلسله اقدام هایی را برای تحقق آن مشخص کرده و در نهایت، تصمیم 
گرفته شده را به اجرا در می آورد. تالش ها، دانش و منابع تخصیص داده شده برای تبدیل 
تصمیم های خط مشــی به اقدام، در قالب مرحله اجرای خط مشی خود را نشان می دهند. 
)هاولت4 و دیگران، 2006: 287( اجرای خط مشی، در یکی از تأثیرگذارترین تعاریف که 
توسط مزمنین و سبتیر5 )1983( ارائه شده است، پیاده کردن تصمیمات خط مشی است، 
1. Gray & Hugoson
2. Szulborska-Łukaszewicz
3. Mcguigan
4. Howlett
5. Mazmanian & Sabatier

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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تصمیماتی که در حالت ایده آل باید مسئله  یا مسئله هایی را که باید به آنها پرداخته شود، 
شناسایی نموده، اهدافی را که باید محقق شوند، به صراحت بیان کرده و به طرق مختلف 

فرایند اجرا را ساختاربندی کرده باشد. )هیل و هیوپ1، 2014: 7(
در مجموع اجرا را می توان مشتمل بر »تعامل بین هدف گذاری و اقداماتی که در جهت 
حصول به آنها طرح ریزی شــده اســت« و »ایجاد پیوند های متوالی در زنجیره روابط علّی 

به صورتی که نتایج مطلوب به دست آیند«، دانست. )الوانی و شریف زاده، 1394: 106(
برداشت های مختلف از اجرای سیاست های عمومی را می توان به دو نگاه کالسیک و 

جدید تقسیم نمود که در جدول 1 تشریح شده اند:

جدول1:برداشتهایمختلفازاجرایسیاستهایعمومی)وحید،151-163:1383(2

فلسفهرویکرد
بنیانگذاراننگاهبهاجرادورهزمانیزیربنایی

رویکرد
کالسیک

اجرا

جدایی اداره و 
1970-1920سیاست

- اجرا و سیاست گذاری فعالیت هایی مرحله ای، 
مجزا و برخوردار از حد و مرز مشخص اند. 

- سیاســت در چارچــوب دســتورالعمل های 
مشخص به مجری ابالغ شده و او به پیاده سازی 

دستورالعمل ها می پردازد.
ـ تدوین و اجرای خط مشــی، دو مرحله مجزا و 

دارای حد و مرز مشخص از یکدیگر هستند.
ـ خط مشی در قالب دستورالعمل هاي مشخصی 
به مجریان ابالغ شده و آنها صرفاً به پیاده سازي 
دســتورالعمل ها بدون دخــل و تصرف در آنها 

مي پردازند.

- وودرو ویلسون2
- تئودور لوی3

رویکردهای
جدیداجرا

درهم آمیختگی 
اداره و 
سیاست

1970- ...

- در فرایند سیاســت گذاری رابطه ای چرخه ای 
و افقی بین کنش گران سیاســی و اداری اتفاق 

می افتد. 
- اجرا، بخشی از فرآیند خط مشی گذاری و یک 
فرآیند تعاملی اســت بین آنچه خط مشی گذار 
خواهان آن اســت و روش هایی که دستیابی به 

آن را فراهم می سازد. 

- پرسمن و ویلداوسکی4
- ون متر و ون هورن5

- مک الفلین6
- باردا7

- رین و رابیتویتز8

1. Hill & Hupe
2. Woodrow Wilson
3. Theodore J. Lowi
4. Pressman & Wildavsky
5. Van Meter & Van Horn
6. McLaughlin
7. Bardach
8. Rein & Rabinovitz
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از منظر بررســی عواملی که بر محقق شــدن یا نشدن اهداف خط مشي تأثیرگذارند  
)بنیانیان، 1386: 217( سه رویکرد در حوزه اجرای خط مشی قابل طرح می باشد: 

الف. رویکرد باال به پایین
رویکرد باال به پایین با یک تصمیم خط مشــی به وســیله مقامات دولتی )اغلب دولت 

مرکزی( آغاز و سپس این سؤاالت مطرح می شود: 
ـ اقدامات مســئولین اجرایــی و گروه های هدف تا چه اندازه بــا )اهداف و رویه های 

مطرح شده در( آن تصمیم خط مشی سازگاری داشتند؟
ـ اهداف خط مشی تا چه اندازه در طول زمان تحقق یافتند؛ و به عبارت دیگر تا چه اندازه 

آثار خط مشی با اهداف سازگاری داشتند؟
ـ عوامل اصلی تأثیرگذار بر خروجی ها و آثار خط مشی، چه موارد مربوط به خط مشی 

رسمی و چه موارد از نظر سیاسی مهِم دیگر، کدام بودند؟
ـ چگونه خط مشی ها در طول زمان بر اساس تجربیات باز شکل دهی شدند؟

در واقع در رویکرد باال به پایین، ابتدا بیان روشــنی از قصد و نیت خط مشــی گذاران 
ترسیم شده و سپس انتظارات از سطوح اجرایی در هر گام بیان می گردد، سپس پیامد های 
مطلوب تبیین شــده و مجریان بر اســاس نیات اولیه خط مشی گذاران ارزیابی می شوند. 

)سبتیر1، 1986(
اصول زیربنایی رویکرد باال به پایین را می توان موارد زیر برشمرد: 

الف. خط مشی، منطقی و قابل درک است و اهداف خط مشی، بیانی از »مقاصِد به خوبی 
مرتبط با هم« هستند. 

ب. هنگامی که خط مشــی در مرحله تدوین، فرموله شــده و درباره آن تصمیم گیری 
شد، باقیمانده کار فقط اجراست. 

ج. خط مشِی تدوین شده به خودی خود گویاست. از آنجا که اهداف خط مشی به روشنی 
تعریف شــده، اجرا تنها شــامل به کار بردن تخصص های الزم جهت پیاده سازی آنهاست. 

)هیوپ و دیگران، 2014(
ب. رویکرد پایین به باال

براســاس رویکرد پایین به باال از آنجا که مجریان در اثر مواجهه مســتمر با مســائل 
واقعی، دانش و تجربه ای دارند که خط مشی گذاران فاقد آن هستند، لذا برنامه هایی که در 

1. Sabatier

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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سطح کالن توسط خط مشی گذاران مرکزی تدوین می شود، در سطح خرد جهت تطبیق 
با شرایط واقعی توسط سازمان های محلی بازتعریف شده و این برنامه های بازتعریف شده 

هستند که در واقع اجرا می شوند. )الیدل1، 2011: 8(
امتیاز اصلی رویکرد پایین به باال،  توجه آن به مناسبات رسمي و غیررسمي ایجادکنندگان 
شبکه هاي خط مشِي دخیل در تدوین و اجراي خط مشي ها است. )بنیانیان، 1386: 219(

ج. رویکرد ترکیبی
دو رویکــرد فوق، هر یک نقاط قــوت و خألهایی دارند، لذا نظریه پردازان اجرا تالش 
نموده اند در نظریه های ترکیبی از طریق تلفیق اجزاء و ویژگی های دو رویکرد باال به پایین 
و پایین به باال و چارچوب های نظری دیگر، شــکاف بین این دو رویکرد را از بین ببرند. 
)پالــزل و تریب2، 2007: 90( در واقع در نظریه های ترکیبی تالش می شــود متغیر های 
ســطح خرد رویکرد پایین به باال با متغیر های ســطح کالن رویکرد باال به پایین ترکیب 
شوند تا از نقاط قوت هر دو روش استفاده شده و شرایط الزم جهت تعامل سطوح مختلف 
با یکدیگر فراهم شــود. )ِسرنا3، 2013: 19( بدین ترتیب، این رویکرد بر این فرض استوار 
اســت که اجرای خط مشــی برنامه های دولتی، نهایتاً هم به متغیر های از باال به پایین و 
هم به متغیر های از پایین به باال بستگی دارد. )لستر و استورات، 1999: 142( بر اساس 
این رویکرد، نه دیدگاه رویکرد باال به پایین مبنی بر اینکه خط مشــی گذاران به دنبال آن 
هســتند که منویّات آنها پیاده شود، قابل رد اســت و نه دیدگاه قائالن به رویکرد پایین 
به باال که معتقدند بوروکرات های ســطح خیابان  در یک فرایند چانه زنی تالش می کنند 

خط مشی ها را آن گونه که خود می خواهند، اجرا کنند. )منوریان، 1394: 105-106(

پیشینه تحقیق
رحیمــی )1379( در تحقیقی با عنوان »مقایســه تحلیلــی از برنامه و بودجه و عملکرد 
برنامه اول و دوم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران« شش 
آســیب شامل »ناهماهنگی ساختاری در میان دستگاه برنامه ریزی و اجرایی؛ نبود ارتباط 
ارگانیــک میان برنامه و بودجه؛ نبود مکانیزم های بازخور و پاالیش؛ نبود ارتباط ارگانیک 
میان مجلس شورای اسالمی و نظام برنامه ریزی؛ نبود نظام ارزشیابی و گزارش دهی؛ نبود 
1. Liedl
2. Pülzl & Treib
3. Cerna
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نظام انگیزشی متناسب با عملکردها، را در برنامه های اول و دوم توسعه« را برمی شمرد. در 
تحقیق صفار )1382( با عنوان »حدود دخالت دولت در فرهنگ )با تأکید بر سیاست گذاری 
و برنامه ریزی فرهنگی در ایران پس از انقالب اسالمی(« محقق به دنبال پاسخگویی به این 
ســؤال است که دولت تا چه حد می تواند در امور فرهنگي و برنامه ریزي آن دخالت کند 
و چرا میزان مشــارکت مردمي و خالقیت در نظام سیاست گذاری فرهنگي ایران مطلوب 
نیست. وی معتقد است نقش دولت در سیاست گذاری فرهنگی، ایجاد ساختارهاي الزم و 
فراهم آوردن منابع براي ارتقای خالقیت و مشــارکت مردم در فرهنگ است، ولی دخالت 
بیش از حد دولت در امور فرهنگی در هر سه نقش تصمیم گیرنده، مجری و نظارت کننده 
در کشــور ما باعث شــده مشــارکت مردم در عرصه فرهنگ کاهش یابد. در انتها محقق 
پیشنهاد می دهد که دو نهاد اصلي فرهنگي کشور، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و شوراي عالي انقالب فرهنگي، الگوي اقتدارگرایانه را به کنار نهاده و به الگوي مشارکتی تر 

و مردمی تری روي آورند.
حسینی )1384الف و 1384ب( طی دو تحقیق مجزای »ساماندهي فعالیت هاي فرهنگي 
دســتگاه ها و نهادهاي دولتي فرهنگي« و »ســاماندهي فعالیت هاي فرهنگي دستگاه ها و 
نهادهاي غیردولتي فرهنگي« که از طریق بررســي تحقیقات و مطالعات گذشــته و نیز 
بهره گیري از نظر خبرگان از طریق پرسشنامه انجام داده، به دنبال طراحی قواعد اساسی 
ســاماندهی سازمان های فرهنگی دولتی کشــور بوده است. در هر یک از این دو تحقیق 
محقق ابتدا قواعد اساسی ساماندهی سازمان های فرهنگی را ارائه داده و سپس به تقسیم 
کار ملی فرهنگی و تفکیک وظایف ســتادی و اجرایی فرهنگی توســط این ســازمان ها 
می پردازد. در تحقیق آق اولی و اسحاقی )1386( با عنوان »مدل نظام جامع فرهنگی کشور 
در مهندسی فرهنگی کشور« محققین تالش نموده اند با نگاهی کارکردی به مقدمات الزم 
جهت ســاماندهی کارکردی نظام فرهنگی کشور بپردازند. نهایتاً نیز رمضان زاده )1387( 
در تحقیقی با عنوان »بررسی نظام مدیریتی نهاد های مدنی و فرهنگی دینی اعم از هیئات 
مذهبی، کانون های فرهنگی، تشکل های غیردولتی و افزایش نقش آنها در توسعه فرهنگی«، 
پس از ارائه اطالعاتی از نهاد های مدنی و تشکل های فرهنگی و دینی مردمی و مأموریت ها، 
شرح وظایف و... آنها، به تحلیل نظام مدیریت نهاد های مدنی و تشکل های فرهنگی و دینی 
مردمی در دو بخش »نهاد های مدنی و مؤسســات فرهنگی دینی« و »تشکل های فرهنگی 
دینی مردمی«، از دو منظر »درون تشــکیالتی« و »برون تشــکیالتی« پرداخته و مسائل و 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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مشکالت آنها را از این دو منظر تحلیل می نماید. در انتها نیز محقق به علل اصلی به وجود 
آمدن وضعیت کنونی پرداخته و پیشــنهادهایی را در دو حوزه »اقدامات ضروری و قابل 
توجه اداره کنندگان حاکمیتی نهادها و تشــکل های فرهنگی دینی« و »اقدامات ضروری 

و قابل توجه اداره کنندگان مردمی نهادها و تشکل های فرهنگی دینی« ارائه می دهد. 

روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق به عوامل زیادي بســتگي داشته و در واقع موضوع تحقیق، اهداف، 
سؤاالت و ... تا حدودي تعیین مي کنند که محقق از چه روش هایي مي تواند براي تحقیق 
خود اســتفاده نماید. )بازرگان، 1387: 31( روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش 
تحلیل مضمونی  می باشــد. تحلیل مضمونی1 یک روش کیفِی قوی و پرکاربرد است که 
به منظور تحلیل داده هاي پیچیده و مفصل مورد استفاده قرار می گیرد. )عابدي جعفري و 
دیگران، 1390( و در آن ترکیبي از استقرا، قیاس، نگاه از برون و نگاه از درون وجود دارد. 
)بوژه2، 2001: 122( در این روش، بدون از دست دادن بستر3 پدیده، حجم انبوه داده ها 
فشرده ســازی شده و تحت مدیریت قرار می گیرند. در واقع در تحلیل مضمونی محقق به 
داده ها نزدیک و در آنها غوطه ور می شــود و از این طریق به ســازمان دهی، طبقه بندی و 

تفسیر آنها می پردازد. )میلز4 و دیگران، 2010: 925-926(
برای تحلیل مضمونی فرایند های مختلفی ارائه شده است که در این تحقیق از فرایند 
کینگ و هاروکز5 مشتمل بر سه مرحله کدگذاری توصیفی6، کدگذاری تفسیری7 و مضامین 
فراگیر8 )کینگ و هاروکز، 2010: 158-152( اســتفاده شده است. بر اساس این فرایند، 
در تحقیق حاضر در مرحله کدگذاری توصیفی تمام مصاحبه ها ضبط صوتی شده و پس 
از پیاده شــدن کامل، به دقت مطالعه شده و کد های توصیفی به آنها تخصیص داده شد. 
سپس در مرحله دوم، کد های توصیفی تخصیص یافته به مصاحبه ها تفسیر و خوشه بندی 
شده و بدین ترتیب کد های تفسیری شکل می گرفت. نهایتاً نیز در مرحله پایانی، مضامین 

1. Thematic Analysis
2. Boje
3. Context
4. Mills
5. King & Horrocks
6. Descriptive Coding
7. Interpretative Coding
8. Overarching Themes
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فراگیری که به مثابه چتر های مفهومی، کد های تفسیری را ذیل خود منتظم می کرد شکل 
گرفته و بدین ترتیب کدها در ســه الیه اصلی قرار گرفتند. در این تحقیق در سازماندهی 

تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. 
روش گــردآوری داده ها در این تحقیق نیز، مصاحبه کیفی نیمه ســاخت یافته بوده و 
انتخاب مصاحبه شوندگان با استفاده از ترکیبی از تکنیک های نمونه گیری هدفمند1 شامل 
نمونه گیــری با حداکثر تنوع )تدلی و یــو2، 2007(، نمونه گیری بر مبنای اعتبار3 )تدلی 
و یو، 2007( و نمونه گیری گلوله برفی4 )تشــکری5 و تدلی، 2010: 358( صورت گرفته 
است. بدین ترتیب در انتخاب خبرگان تالش شد افرادی مورد مصاحبه قرار گیرند که اوالً 
دارای تجربه عملی قابل مالحظه ای در حوزه فرهنگ بوده و ثانیاً با دارا بودن تنوع باالیی 
در تجربــه و تخصص بتوانند از زوایای مختلف به موضوع اجرای سیاســت های فرهنگی 
بنگرند. این خبرگان طیفی از وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و مدیران 
فرهنگی ســازمان های مختلف فرهنگی در ادوار مختلف تا هنرمندان و فعاالن فرهنگی 
در حوزه های متنوع را شــامل می شد. بدین ترتیب براساس نمونه گیری هدفمند ترکیبی، 
36 مصاحبه ترتیب داده شــده و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری یعنی جایی که دانش 
جدیدی از داده ها به دســت نمی آید )هارت6 و دیگران، 2015( ادامه پیدا کرد. اطالعات 

جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان در جدول  2 ارائه شده است. 

جدول2:اطالعاتجمعیتشناختیمصاحبهشوندگانتحقیق

سطحتحصیالتمصاحبهشوندگان

تحصیالت حوزوی و دکتری: 12 نفر
دکتری: 1 نفر

دانشجوی دکتری: 
6 نفر

تحصیالت 
حوزوی: 2 نفر

کارشناسی ارشد: 
7 نفر

کارشناسی: 
2 نفر

رشتهتخصصیمصاحبهشوندگان

جامعه شناسی: 
4 نفر

فرهنگ و ارتباطات 
و سیاست گذاری 
فرهنگی: 5 نفر

علوم سیاسی: مدیریت: 11نفر
5 نفر

الهیات و تحصیالت 
حوزوی: 4 نفر

فنی ـ مهندسی 
و پزشکی: 2 نفر

1. Sampling Using Combinations of Purposive Techniques
2. Teddlie & Yu
3. Reputational Case Sampling
4. Snowball Sampling
5. Tashakkori
6. Hart

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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همچنین جهت تأمین اعتبار نتایج تحقیق، معیار اعتمادپذیری1 گوبا و لینکلن2 شامل 
چهــار زیرمعیار باورپذیــری3، انتقال پذیری4، اطمینان پذیــری5 و تأییدپذیری6 )کوپ7، 

2014( به شرح زیر تأمین شده است: 
ـباورپذیــری: برای تأمیــن این معیــار از روش بازخور مشــارکت کننده )فقیهی و 
علیزاده، 1384( اســتفاده شــده و طی آن کد های توصیفی و تفسیری و الگوی نهایی به 

مصاحبه شوندگان ارائه شده و نظرات اصالحی آنها در تحقیق اعمال گردید. 
ـانتقالپذیــری: دو روش نمونه گیری به کار رفته در ایــن تحقیق یعنی نمونه گیری 
بــا حداکثر تنوع و نمونه گیری بر مبنای اعتبار باعث ارتقــاء انتقال پذیری نتایج تحقیق 

می شوند. )تدلی و یو، 2007(
ـاطمینانپذیری: به منظور باالبردن اطمینان پذیری تحقیق از تکنیک ممیزی قابلیت 
اطمینان )توینینگ8، 2000: 10( استفاده شده که طی آن داده ها، روش ها و تصمیمات 
اتخاذشــده در پژوهش با هدف امکان پذیری بازبینی و موشــکافی تحقیق توســط دیگر 

پژوهشگران در اختیار گذاشته می شود. 
ـتأییدپذیری: تأییدپذیری تحقیق نیز از طریق ارائه جزئیات روش ها و داده های تحقیق 
)محمدپور، 1390: 186( تأمین شده و با تشریح روند تحلیل داده ها تا دستیابی به نتایج 

تحقیق نشان داده شده که نتایج کاماًل مبتنی بر داده ها هستند. 

یافته ها
حاصل تحلیل داده ها در این تحقیق، 548 کد بود که در قالب 61 کد توصیفی، 11 کد 
تفسیری و 2 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. جدول کد های حاصل تحلیل مصاحبه ها 

به شرح زیر است: 

1. Trustworthiness
2. Guba & Lincoln
3. Credibility
4. Transferability
5. Dependability
6. Confirmability
7. Cope
8. Twining
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جدول3:مضامینبهدستآمدهازتحلیلمصاحبهها

شبکهارتباطیکدهایتوصیفیکدهایتفسیریمضامینفراگیر

برنامهریزیو
ایجادشبکه
پشتیبانی

برنامهریزی

تمام اعضای نه گانهتصمیم سازی تعاملی

سیاست گذاران، سیاست گذاری تعاملی
کارشناسان و مدیران

کارشناسان و مدیرانتنظیم برنامه های عملیاتی

ایجادشبکه
پشتیبانی

مدیرانایجاد شبکه پشتیبانی نرم افزاری

مدیرانایجاد شبکه پشتیبانی سخت افزاری

اعضایمرتبطمضامینتوصیفیمضامینتفسیریمضامینفراگیر

پیادهسازی
برنامهها

سیاستگذاران
فرهنگی

مدیرانهدایت

حمایت عاطفی، نظری )هدایتی(، مالی، فنی و... و 
برطرف کردن موانع سخت افزاری و نرم افزاری موجود 

در مسیر اجرا
مدیران

مدیراننظارت عالیه بر اجرای سیاست ها

مدیران ـ مجریانمفاهمه در زمینه مسئله خط مشی و ریشه های آن

مدیران ـ مجریانتبیین شاخص های اجرای قابل قبول برای مجریان

مدیرانپیگیری مجّدانه اجرا

اصالح سیاست ها با استفاده از بازخور های 
دریافت شده از مدیران، نخبگان و کارشناسان

مدیران، نخبگان و 
کارشناسان

مدیرانایجاد فضای پذیرنده دستیابی بلندمدت به نتایج

نخبگانفرهنگی

شناسایی مسائل و نیاز های فرهنگی جامعه و انتقال 
آنها به سیاست گذاران و مجریان

مردم، سیاست گذاران و 
مجریان

جامعهانتقال سیاست های فرهنگی به جامعه

الگوی دیگر فعاالن در حرکت در جهت چشم انداز 
مروجانفرهنگی

سیاست گذاران و مجریانتدوین و بازنگری نظریه بومی فرهنگی

هشت عضو دیگر شبکهرصد پیامدها و آثار اجرای سیاست ها در جامعه

سیاست گذاران و مجریانپر کردن فاصله بین سیاست گذاران و مجریان

سیاست گذاران و مدیرانپویاسازِی دانشی سیاست گذاران و مدیران فرهنگی

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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اعضایمرتبطمضامینتوصیفیمضامینتفسیریمضامینفراگیر

پیادهسازی
برنامهها

کارشناسان
فرهنگیدولتی

تبدیل سیاست ها به برنامه های عملیاتی زمان مند و 
نخبگان و مدیرانمکان مند

تدوین دستورالعمل های اجرای برنامه ها و تطبیق 
مدیران و مجریاناجرا با این آیین نامه ها

مجریان و مدیرانتعامل و بازخورگیری از مجریان

مدیراناتصال برنامه های گذشته به آینده

مدیرانفرهنگی

هدایت

نیازسنجی و مسئله یابی فرهنگی جهت تولید 
مجریانمحصوالت فرهنگی در جهت پاسخگویی به آنها 

مجریانمفاهمه با مجریان در زمینه سیاست ها

ایجاد فضا برای ارتباطات سخت و نرم بین فعاالن 
مجریانفرهنگی

مجریانکشف و شکوفاسازی استعداد های فعاالن فرهنگی

جذب، تربیت و وارد کردن نیرو های خالق به 
جامعه و مجریانساختار های تولید فرهنگی

حمایت

مجریانایجاد فضای گسترده تولید فرهنگی

مجریانتوانمندسازی و اعتماد

مجریانساماندهی و نگهداشت

نظارت

مجریاننظارت بر کیفیت محصوالت فرهنگی

ارزیابی آثار و پیامد های محصوالت فرهنگی در 
جامعه و مجریانجامعه هدف

دیگروظایف

انتقال بازخورهاي اجراي سیاست ها به 
سیاستگذارانسیاست گذاران

انتقال مسائل و نیاز های مجریان و جامعه به 
هشت عضو دیگر شبکهسیاست گذاران

کارشناسانحمایت از کارشناسان فرهنگی

نخبگانجذب و به کارگیری نظرات نخبگان فرهنگی
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اعضایمرتبطمضامینتوصیفیمضامینتفسیریمضامینفراگیر

پیادهسازی
برنامهها

مجریانفرهنگی
دولتی

مشارکت

تربیت نیروی انسانی فعال در حوزه فرهنگ  با 
مشارکت مؤسسات خصوصی و تشکل های مردمی

مؤسسات خصوصی و 
تشکل های مردمی

جامعهتربیت فرهنگی و هنری جامعه

مباشرت

مدیرانتولید محصوالت فرهنگی غیرقابل برون سپاری

تولید محصوالت فرهنگی غیرقابل تولید توسط 
مدیرانغیردولت

مؤسسات
فرهنگیخصوصی

جامعهکارآفرینی فرهنگی

ایجاد بستر تولید و عرضه محصوالت فرهنگی توسط 
مروجان فرهنگیمروجان فرهنگی

تشکلهای
فرهنگیمردمی

جامعهترویج، جریان سازی و پرورش جامعه مخاطبان

جهت دهی به سرمایه های مادی مردمی در جهت 
جامعهاجرای سیاست ها

جامعهجذب و تربیت نیروی انسانی فرهنگی

مسئله یابی فرهنگی و نیازسنجی فرهنگی جامعه 
جامعهمخاطبان

فراهم آوردن سرمایه اجتماعی الزم جهت تحقق 
جامعهسیاست ها

توزیع محصوالت فرهنگی مؤسسات خصوصی و 
دولتی

مجریان دولتی و 
مؤسسات خصوصی

مرّوجانفرهنگی

خلق معنا در قالب تولید محصوالت فرهنگی
مجریان دولتی، مؤسسات 
خصوصی و تشکل های 

مردمی

جامعهارتقاء ذائقه فرهنگی جامعه

جامعهنقش آفرینی به عنوان مرجع و الگوی جامعه

جامعه)مردم(

هشت عضو دیگر شبکهاجرا

هشت عضو دیگر شبکهپایش گری

هشت عضو دیگر شبکههدف بودن

هشت عضو دیگر شبکهشاخص بودن

الگوی تعاملی اجرای سیاست های فرهنگی کشور مشتمل بر دو مرحله و نه بازیگر نیز 
در نمودار 1 نشان داده شده است که در ادامه اجزای آن تشریح می گردد: 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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جامعه به مثابه 
پایشگر

جامعه به مثابه 
مجری

جامعه به مثابه 
شاخص

جامعه به مثابه 
هدف

سیاست گذاران 
فرهنگی

کارشناسان 
فرهنگِی دولتی

مجریان 
فرهنگی دولتی

تشکل های 
فرهنگی مردمی

نخبگان فرهنگی

مروجان فرهنگی
)هنرمندان و فعاالن 

فرهنگی(

سازمان اجرای
فرهنگی دولت

مؤسسات فرهنگی 
خصوصی

برنامه هاپیاده سازِی

مدیران فرهنگی

برنامه ریزی و ایجاد شبکه 
پشتیبانی

نمودار1:شبکهاجرايتعامليسیاستهایفرهنگیکشور

شبکه اجرای حاصل این تحقیق دارای 9 عضو شامل سیاست گذاران فرهنگی، مدیران 
فرهنگی، نخبگان فرهنگی )حوزوی و دانشــگاهی(، کارشناسان فرهنگی دولتی، مجریان 
فرهنگی دولتی، مؤسســات فرهنگی خصوصی، تشــکل های فرهنگی مردمی و مرّوجان 

فرهنگی )هنرمندان و فّعاالن فرهنگی( و نهایتاً جامعه )مردم( می باشد. 
ویژگی های این الگو را می توان به قرار زیر برشمرد: 

1. الگوی مذکور، یک نظام مشارکتی جهت استفاده از تمام ظرفیت های موجود کشور 
در جهت اجرای سیاست ها را ایجاد می کند. 

2. از آنجا که در حوزه فرهنگ با اندیشه ها، عقاید، باورها و رفتار های جامعه سروکار داریم، 
لذا تا هنگامی که پذیرش از طرف مردم جامعه نباشد امکان فعالیت مؤثر فرهنگی وجود ندارد. 
لذا در این الگو برای مردم و تشکل های فرهنگی مردمی جایگاه ویژه ای لحاظ شده است. 

3. در این الگو به ظرفیت های مردمی و خصوصی اجرا در کنار نهاد دولت توجه شده 
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و این نهادها مورد هدایت و حمایت قرار گرفته و توانمند می شوند و به آنها برای اجرای 
سیاست ها اعتماد می شود. 

4. این شبکه یک نظام اعتماد، مشارکت، همکاری، همفکری و همدلی است که در آن 
هم استقالل واحدها به رسمیت شناخته می شود و هم ارتباط آنها با یکدیگر. بدین ترتیب 
در این نظام هر بخش با ارتباط بیشتر با دیگر اعضای شبکه بیشتر رشد می کند و اگر در 

این نظام ارتباطات، فعال نباشد رفته رفته حذف می شود.
5. این نظام اجرا منجر به تولید محصوالت فرهنگی ای می شــود که در عین کثرت و 

تنوع، حول چشم انداز فرهنگی و در جهت دستیابی به آن وحدت دارند. 
در الگوی پیشــنهادی، اجرای خط مشی در دو مرحله »سیاست گذاری و ایجاد شبکه 
پشتیبانی« و »پیاده سازی برنامه ها« صورت می پذیرد. در واقع در این الگو پیش نیاز اجرای 
موفق سیاست های فرهنگی، این است که سیاست ها به صورت تعاملی تدوین و برنامه ریزی 
عملیاتی ذیل آنها و ایجاد شــبکه پشــیبانی برای اجرای آنها صورت پذیرد تا در مرحله 

پیاده سازی امکان اجرای موفق آنها فراهم گردد. 
الف.برنامهریزیوایجادشبکهپشتیبانی

این مرحله شامل تصمیم ســازی تعاملی، سیاست گذاری تعاملی، برنامه ریزی عملیاتی و 
ایجاد شبکه پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای سیاست ها است: 

1.تصمیمسازیتعاملی

تصمیم گیری درست نیازمند تصمیم سازی جامع نگر است تا براساس آن، تصمیم گیری با 
در نظر گرفتن تمام ابعاد عملی و ســناریو های مختلف و نیز بر مبنای اولویت ها، صورت 
پذیرد. در واقع عدم توفیق بسیاری از تصمیمات در نظام سیاست گذاری، به عدم استفاده 
از نظرات تمام ذینفعان در تصمیم ســازی باز می گردد. این تصمیم ســازی باید از طریق 
تعامل کلیه اعضای شبکه )شامل سیاست گذاران، مدیران، کارشناسان، نخبگان و مجریان 
فرهنگی دولتی، خصوصی و مردمی و هنرمندان و فعاالن فرهنگی و مردم( انجام شــود. 
این امر عالوه بر مقرون به صواب و صالح نمودن تصمیمات و باال بردن ضریِب به نتیجه 
رسیدن آنها، باعث ایجاد همدلی اصحاب فرهنگ و هنر با نهاد های دولتی تصمیم گیرنده 
شــده و بدین ترتیب شکاف بین هنرمندان و فعاالن فرهنگی با سیاست گذاران و مدیران 
دولتی را پر می نماید. تصمیم ســازی تعاملی همچنین موجب ایجاد »چشم انداز مشترک1 

1. Shared Vision

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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فرهنگی« در بدنه مجری سیاســت ها شده و دستیابی به چشــم انداز از رهگذر تولیدات 
فرهنگی هم سو با چشم انداز را تسهیل می نماید. 

2.سیاستگذاریتعاملی

در بستر تصمیم سازی تعاملی صورت گرفته، سیاست های فرهنگی به صورتی تعاملی طراحی 
و تصویب می شوند. این سیاست گذاری باید از یک سو جوانب مختلف مسئله را لحاظ نموده 
و به موانع احتمالی حین اجرا توجه نموده باشد و از سوی دیگر با شکل گیری در یک فضای 
تعاملی موجب اعتقاد به سیاست ها در میان مجریان شده و گفتمانی شدن آن تسهیل گردد. 

3.تنظیمبرنامههایعملیاتی

پس از طراحی سیاست ها، برنامه های عملیاتی جهت اجرای آنها تنظیم می شوند. در این 
برنامه ریزی باید مراحل عملیاتی نمودن سیاســت ها و تقســیم کار بین نهاد های مختلف 

دولتی، خصوصی و مردمی جهت اجرای آنها به صورت مشخص تعیین گردد. 
4.ایجادشبکهپشتیبانینرمافزاری

برای حرکت در جهت تحقق چشــم انداز فرهنگی کشور، مجریان سیاست های فرهنگی 
نیازمند یک شبکه پشتیبانی نرم افزاری هستند که نیازمندی های نرم و فکری آنها را در 
اختیار قرار دهد. در شــبکه پشتیبانی نرم افزاری، گفتمان سازی و آموزش درون شبکه ای 
به صورتی عمیق تر برای مجریان عملیاتی انجام شده و چشم انداز فرهنگی و سیاست ها و 

نهایتاً برنامه های عملیاتی که باید اجرا نمایند، برای ایشان درونی می شود. 
به عالوه در شــبکه پشــتیبانی نرم افزاری با ایجاد یک پایگاه اطالعاتی قوی و به روز، 
نیازمندی هــای اطالعاتی مجریان که جهت تولید محصوالت فرهنگی منطبق با نیاز های 

مخاطبان، مسائل جامعه و... بدان نیاز دارند، تأمین می شود. 
5.ایجادشبکهپشتیبانیسختافزاری

عالوه بر شــبکه پشتیبانی نرم افزاری، مجریان نیازمند یک شبکه پشتیبانی سخت افزاری 
قوی نیز هستند که با حمایت های مالی و فنی و در اختیار قرار دادن امکانات الزم، موانع 
موجود در ســر راه خالقیت و کارآفرینی فرهنگی آنها در مســیر چشم انداز فرهنگی را از 
ســر راه برداشته و به آنها در این جهت یاری دهد. در واقع شبکه پشتیبانی سخت افزاری 
باعث می شود موانع سخت افزاری که باعث مشغول شدن نیرو های خالق فرهنگی به اموری 
غیر از »آفرینش فرهنگی« می شود، حذف شده و بدین ترتیب این نیروها در فضایی فارغ 

از دغدغه های سخت افزاری به خلق آثار بدیع بپردازند. 
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ب.پیادهسازیبرنامهها
پس از برنامه ریزی و ایجاد شــبکه های پشــتیبانی، در مرحله دوم، برنامه های عملیاتی 
پیاده ســازی می شــوند. در این مرحله ابتدا برنامه ها در یک نمونه محدودتر1 اجرا شده و 
بازخور های حین اجرای آزمایشی در برنامه اعمال شده و آنگاه برنامه به طور وسیع و کامل 
از طریق چهار بازوی اجرایی یعنی مجریان فرهنگی دولتی، خصوصی، مردمی و مرّوجان 

فرهنگی )هنرمندان و فعاالن فرهنگی( پیاده سازی شود. 
در ادامه، پس از معرفی اجمالی هر یک از اعضای شبکه اجرای تعاملی، نقش های هر 
یک از این اعضا، جهت داشتن یک شبکه اجرای پویا و کارآمد که منجر به اجرای موفق 

سیاست های فرهنگی و تحقق چشم انداز فرهنگی می شود، تشریح می گردد. 

جدول4:اعضایشبکهاجرایتعاملیسیاستهایفرهنگیکشور

معرفیعضوشبکهاجرایتعاملیردیف

سیاســتگذارانفرهنگی: مقامــات دولتی و غیردولتی که که سیاســت ها را با تعامل با 1
مجریان تدوین می نمایند. 

نخبگانفرهنگی: صاحب نظران فرهنگی و هنری دانشگاهی و حوزوی که صاحب نظریه و 2
سبک در حوزه های مختلفی فرهنگی و هنری هستند. 

کارشناسانفرهنگیدولتی: کارشناسان خبره ای که در درون سازمان های فرهنگی دولتی 3
مشغول فعالیت هستند. 

مدیرانفرهنگی: در سطوح مختلف مدیریت و راهبری اجرای سیاست ها را به عهده دارند. 4

مجریانفرهنگیدولتی: بخشی از بدنه سازمان های فرهنگی دولتی که مسئولیت مستقیم 5
اجرای سیاست ها و برنامه های فرهنگی را به صورت عملیاتی به عهده دارند. 

مؤسساتفرهنگیخصوصی: مؤسساتی که با دریافت مجوز توسط تعدادی فعال فرهنگی 6
تأسیس شده و به صورت خودگردان به فعالیت فرهنگی و هنری می پردازند. 

7

تشــکلهایفرهنگیمردمی: تشکل های ســنتی فرهنگی مانند هیئات، مساجد و... که 
ریشــه های عمیق و طوالنی در جامعه داشــته و کارکرد فرهنگی بسیار وسیعی در جامعه 
دارنــد. در واقع می توان مؤسســات فرهنگی خصوصی را ســازمان های مردم نهاد مدرن و 

تشکل های فرهنگی مردمی را سازمان های مردم نهاد سنتی دانست. 

8
مرّوجانفرهنگی: هنرمندان )کارگردانان، موســیقی دانان، نقاشان و...( و فعاالن فرهنگی 
)خطیبان، ســخنرانان، نویسندگان و...( که در میدان عمل، سیاست ها توسط اینان اجرای 

عملیاتی شده و محصول یا خدمت فرهنگی نهایی توسط آنها تولید می شود. 

جامعه)مردم(: عموم مردم جامعه که بدنه اجتماعی اجرای سیاست های فرهنگی هستند. 9

1. Pilot

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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نقش های هر یک از اعضای نه گانه فوق در الگوی پیشــنهادی به شــرح زیر است. در 
ادامه هرگاه از عبارت مجریان استفاده می شود، مقصود بازوان چهارگانه اجرای سیاست ها 
یعنی مجریان فرهنگی دولتی، مؤسسات فرهنگی خصوصی، تشکل های فرهنگی مردمی 

و مروجان فرهنگی )هنرمندان و فعاالن فرهنگی( می باشد: 

1.سیاستگذارانفرهنگی
در الگوی حاضر سیاست گذاران فرهنگی به دلیل رابطه تنگاتنگی که با مدیران فرهنگی، 
جهت اجرایی شــدن سیاست ها، دارند نقش بســیار پر رنگی در الگو دارند. این نقش ها 

به قرار زیر هستند: 
1.1. هدایت مستمر مدیران در مسیر اجرای سیاست ها. 

1.2. حمایت های انگیزشی، عاطفی، نظری )هدایتی(، مالی، فنی و... از مدیران و مجریان 
و برطرف کردن موانع سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مسیر اجرا به منظور اجرای 

سریع و بدون دغدغه سیاست ها. 
1.3. از موانع مهم عدم اجرای سیاست های فرهنگی در کشور ما، فاصله سیاست گذاران 
و مجریان، کمبود وفاق عملی و همکاری بین سیاست گذاران و مجریان و عدم اعتقاد 
و التزام مجریان به سیاست ها در نتیجه این فاصله بوده است. )شریف زاده و دیگران، 
1392( بر این اساس سیاست گذاران باید در ارتباطی عمیق و گسترده با مجریان، حول 
ابعاد مسئله ای که خط مشی باید آن را حل کند و نیز راه حل های آن، به اشتراک نظر 
برسند تا از یک سو مسئله و ریشه های آن توسط سیاست گذاران بهتر درک شده و از 

سوی دیگر اعتقاد به سیاست ها در مجریان به وجود آید. 
1.4. تبیین شاخص های اجرای قابل قبول برای مجریان به طور شفاف و رفع ابهامات 

موجود در این زمینه. 
1.5. پیگیری مجّدانه اجرا، نظارت عالیه بر اجرای سیاست ها )به معنای پایِش در مسیر 

هدف بودن و نه ارزیابی جزئیات فرایندی(. 
1.6. اصالح سیاســت ها با اســتفاده از بازخور های دریافت شده از مدیران، نخبگان و 

کارشناسان. 
1.7. دادن فرصت به مدیران برای دســتیابی به نتیجه و عدم انتظار بازده زودهنگام از 
آنها. از آنجا که نتایج اجرای برنامه های فرهنگی برای نمایان شدن به زمان نیاز دارد، لذا 
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سیاست گذاران نه تنها نباید از مدیران انتظار خروجی زودتر از معمول را داشته باشند، 
بلکه باید انگیزه انتظاِر نتایج در بلندمدت را نیز به مدیران بدهند. یک محیط پرتنش 
سیاسی که در آن مدیران به سرعت جابجا شده و زودبازده خواهی در آن وجود دارد، باعث 
می شــود مدیران تنها به انجام کار های سطحی و ارائه گزارش های پرطمطراق بپردازند. 
مسلماً چنین محیطی نمی تواند به اجرای سیاست های فرهنگی و به دست آوردن پیامدها 
و آثاری که اساساً سیاست های فرهنگی برای دستیابی به آنها وضع شده اند، منجر شود. 

2.نخبگانفرهنگی
نخبگان فرهنگی و هنری، حسگر های دقیق وضعیت فرهنگی و هنری جامعه اند و با ریزبینی 
مبتنی بر دانش ژرف خود می توانند مشاوران خوبی برای سیاست گذاران و مجریان باشند. 
این نخبگان به دلیل آنکه به عنوان ناظر بیرونی به برنامه ها و اجرایی شدن آنها می نگرند، 
ذهنشان قالب های معمول اداری را به خود نگرفته و می توانند نقاط قوت و ضعف اجرای 
برنامه ها را بهتر رصد نموده و زاویه های دید جدیدی را به مدیران و سیاست گذاران منتقل 
کنند. از ســوی دیگر از آنجا که این نخبگان منافعشــان به اجرا گره نخورده، می توانند با 

انصاف بیشتری به داوری و قضاوت اجرای برنامه ها بپردازند. 
در مجموع در الگوی پیشــنهادی می توان 8 نقش اساسی را برای نخبگان فرهنگی و 

هنری در نظر گرفت: 
2.1. نخبگان، چشِم بینا و مغِز متفکر جامعه اند، لذا به خوبی معضالت فرهنگی جامعه 
و نیاز های آن را تشــخیص داده و تحلیل می نمایند و می توانند مسائل، خواسته ها و 
نیاز های جامعه را به سیاست گذاران و مدیران منتقل نموده و از سوی دیگر سیاست ها 
را به جامعه منتقل نموده و با توجه به شــأن مرجع بودن برای جامعه، باعث نهادینه 
شــدن چشم انداز فرهنگی در جامعه شوند و بدین ترتیب حمایت اجتماعی الزم را از 

سیاست ها به وجود آورند. 
2.2. نخبــگان با توجه به شــناخت از الزامات هویتی کشــور و اقتضائات محیطی و 
ســازمان های مختلف مجری سیاســت ها می توانند در کنار کارشناسان، راه حل های 
ممکن را در اختیار سیاســت گذاران و مدیران قرار داده و بدین ترتیب موجبات حل 

عمیق تر مسائل فرهنگی از رهگذر سیاست های فرهنگی را فراهم آورند. 
2.3. نخبگان هنری و فرهنگی که چهره های شاخص حوزه های مختلف اند )همچون 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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اســتاد فرشچیان در مینیاتور، اســتاد امیرخانی در خوشنویسی و...( می توانند باعث 
روی آوردن دیگر فعاالن حوزه خود به فعالیت در جهت چشم انداز فرهنگی و اجرای 
سیاســت های فرهنگی شــوند. لذا الزم است با تعامل و ایجاد ذهنیت مشترک با این 
چهره های شاخص، چشم انداز فرهنگی برای آنها فهم شده و باور درونی به چشم انداز در 
آنها به وجود آید. چرا که اعتقاد به چشم انداز و فعالیت در مسیر آن توسط این چهره ها 

باعث جریان سازی و حرکت دیگر فعاالن فرهنگی و هنری در این مسیر می شود. 
2.4. تدویــن نظریه بومی فرهنگی1 و به روزرســانی و اصالح آن از رهگذِر حضور در 
فضای اجرای سیاست های فرهنگی، کارکرد دیگر نخبگان فرهنگی می باشد. در واقع 
نظریه فرهنگی بومی کشور که پایه تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی است، یک 

نظریه ایستا نبوده و دائماً  در اثر تعامل نخبگان با جامعه اصالح و به روز می شود. 
2.5. رصد پیامدها و آثار اجرای سیاست ها در جامعه و آگاهی بخشی و ارائه هشدار های 
الزم بــه مجریان و سیاســت گذاران قبل، حین و بعد از اجرای سیاســت ها. نخبگان 
پیش از اجرا نتایج قابل پیش بینی اجرای سیاســت ها را تشخیص داده و به مجریان 
و سیاســت گذاران در این زمینه هشــدار های الزم را می دهند و سپس در حین اجرا 
نیــز بازخورد های اصالحی الزم را ارائه می نمایند. پــس از اجرا نیز نخبگان با انجام 
پژوهش های الزم نتایج اجرای سیاســت ها را بررســی نموده و بازخور های الزم را به 

سیاست گذاران و مجریان ارائه می دهند. 
2.6. نخبگان با توجه به شــناخت الزامات و مبانی نظری سیاســت ها که در تعامل با 
سیاســت گذاران و مدیران به وجود آمده اســت، می توانند در نقش مشاوران مدیران 
فرهنگی کشور، این سیاست ها را برای مجریان تفهیم نموده و بدین ترتیب فاصله بین 

سیاست گذاران و مجریان را برطرف نمایند. 
2.7. نخبگان فرهنگی و هنری، با توجه به قرار داشتن در فضای دانشی، می توانند باعث 

1. دســتیابی به نظریه فرهنگي بومــي اجماعي یکی از عوامل زمینه ای تســهیل کننده اجرای موفق 
سیاست های فرهنگی است. در واقع پیش نیاز دارا بودن یک نظام فرهنگي و سیاست گذاري فرهنگي 
منســجم، دستیابی نخبگان فکري ـ فرهنگي کشــور به یک »نظریه فرهنگي« بومي و اجماع بر سر 
آن اســت و بدون دســتیابی به این نظریه، هرگونه سیاست گذاري و اجرایي با مشکل روبرو خواهد 
شد. بر این اساس در کشور ما نیز الزم است نخبگان فکري ـ فرهنگي موضع نظام فرهنگي در قبال 
موضوعات مختلف فرهنگي و هنري را در قالب نظریه فرهنگي جمهوري اســامي ایران مشخص 
نمــوده و بر ســر آن اجماع عمومي حاصل نماینــد و از آن پس نظام فرهنگي و حمایت هاي آن در 

تمامي دولت ها بر طبق نظریه فرهنگي تدوین شده عمل نماید. )مختاریان پور، 1393(
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پویایی دانشی سیاست گذاران و مدیران فرهنگی شده و دانش آنها را دائماً  به روز نمایند. 
آنچه بیان شــد مســتلزم آن اســت که نقش نخبگان تنها نقش مشــورتی نبوده و 
سیاست گذاران و مجریان خود را ملزم به بهره بردن و به کارگیری نقطه نظرات نخبگان نمایند. 

3.کارشناسانفرهنگیدولتی
کارشناســان فرهنگی دولتی در کنار نخبگان فرهنگی به سیاست گذاران و مدیران یاری 
می رســانند اما تفاوت این دو در آن اســت که کارشناسان بیشــتر به جنبه های عملی، 
تجربــی و اجرایی اشــراف و توجه دارند و نخبگان به جنبه هــای علمی تر و نظری تر، لذا 
این دو به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند. در الگوی پیشنهادی چهار نقش زیر برای 

کارشناسان تعریف شده است: 
3.1. کارشناســان فرهنگی در کنار نخبگان فرهنگی و هنری به عنوان بازوان فکری 
مدیران فرهنگی در تصمیم ســازی دخیل بوده و سیاســت ها را تبدیل به گزینه های 
عملیاتی و اجرایی ای می کنند که مدیران باید آنها را بررســی و اجرا نمایند. در واقع 
کارشناســان الزامات تکنیکی، سازمانی، مکانی، زمانی و مخاطبان سیاست ها را برای 
بهتر اجرا شدن آنها بررسی نموده و با تجربه عملیاتی و فنی خود، چگونگی اجرای آنها 
در عمل را تبیین می کنند. در این زمینه کارشناسان به تطبیق سیاست ها و برنامه ها 
بــا نیاز های خاص مخاطبان هر منطقه پرداخته و فاصله بین سیاســت و برنامه های 
اجرایی ُخرد را پر می نمایند و به عبارت دیگر برنامه های زمان مند و مکان مندی ارائه 
می دهند که امکان ســنجی آنها انجام شده و پشتیبانی ها و امکانات الزم برای اجرای 

آنها نیز مشخص شده است. 
3.2. از دیگر کارکرد های کارشناسان، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های الزم برای 

اجرایی شدن سیاست ها و تطبیق مراحل اجرا با این آیین نامه ها می باشد. 
3.3. کارشناســان با مجریان ارتباط دوطرفه برقرار نموده و بازخور های حاصل از این 
تعامل را به مدیران و سیاســت گذاران منتقل می نمایند و منجر به اصالح سیاست ها 

و برنامه ها می شوند. 
3.4. ویژگی بارز کارشناســان، ماندگاری باالی آنها در ســازمان ها و امکان کمک به 
استمرار برنامه ها به دلیل این ماندگاری باال می باشد، لذا آنها می توانند به عنوان حافظه 

سازمانی، برنامه های گذشته را به آینده متصل نمایند. 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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4.مدیرانفرهنگی
مدیران فرهنگی در اجرای سیاست ها نقش مرکزی را داشته و با تمام اجزای  شبکه اجرا 

در تعامل اند که نقش های آنها در این تعامالت به شرح زیر است: 
4.1. مدیــران به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بدنه اجرایی، مســائل و نیاز های مجریان و 
جامعه را به سیاست گذاران منتقل نموده و در تعامل با آنها برنامه ها را تنظیم می کنند. 
مدیران فرهنگی همچنین نتایج و بازخور های اجرای سیاست ها را به سیاست گذاران 

منتقل می کنند تا سیاست ها در حین اجرا مورد تجدیدنظر و اصالح واقع شوند. 
4.2. مدیران فرهنگی در تعامل با کارشناسان، حمایت های الزم را از کارشناسان به عمل 
می آورند تا آنها شجاعت اعالم نظرات دقیق و تخصصی و ارائه بازخور های حاصل از تعامل 
با مجریان به دور از مالحظات سیاسی را داشته باشند. مدیران همچنین تصمیم سازی های 

صورت گرفته توسط کارشناسان را به خوبی در تصمیم گیری ها اعمال می نمایند. 
4.3. مدیران در ارتباط با نخبگان فرهنگی و هنری باید سازوکار های جذب نظرات آنها 
را به صورت انگیزاننده فراهم آورده و محیطی را فراهم نمایند که آنها به دور از تنش 
و خودسانسوری، اندیشــه ها و نظرات خود را که می تواند به اجرای موفق تر برنامه ها 
منجر شود ارائه نمایند و سپس با به کارگیری این نظرات و توجه به آنها، انگیزه الزم 

را برای ادامه این وضعیت فراهم آورند. 
4.4. وظیفه عمده مدیران فرهنگی در قبال مجریان که در واقع پیاده کنندگاِن اصلی 
سیاست ها هستند، هدایت، حمایت و نظارت جهت اجرایی شدن سیاست ها و دستیابی 

به چشم انداز فرهنگی کشور است: 
4.4.1. هدایت

نقش هدایتی مدیران فرهنگی را می توان در چهار بخش زیر عنوان نمود: 
4.4.1.1. اولیــن کارکرد هدایتی، نیازســنجی و مســئله یابی فرهنگی جهت تولید 
محصوالت فرهنگی در جهت پاسخگویی به آنها است که البته این محصوالت می تواند 
پس از نیازسنجی و ذائقه سنجی، توسط بخش خصوصی و مردمی نیز تولید شود. در 
واقع مدیران فرهنگی به عنوان واســطه ای برای نیازســنجی فرهنگی جامعه و سپس 
سپردن امور به دست مردم عمل می کنند و با تقویت سازوکار های هدایتی، حمایتی و 
نظارتی خود به سوی مردمی شدن فرهنگ پیش رفته و بدین ترتیب چشم انداز فرهنگی 

کشور را که محقق کننده آن مردم اند، توسط خود آنها به اجرا در آورد. 
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4.4.1.2. مدیــران فرهنگی باید با به کارگیری ابزار های مختلف و به ویژه رســانه ها، 
سیاست ها را برای مجریان تبیین نموده و نقش کلیدی آنها در بهبود فرهنگی جامعه 
و تحقق سیاست ها و چشم انداز فرهنگی را برای آنها تفهیم نمایند. این درونی شدن 
سیاســت ها باعث می شود نهاد های ســه گانه و مروجان فرهنگی به عنوان پیغام بران 
چشــم انداز فرهنگی، در آثار و فعالیت های خود چشــم انداز فرهنگی را ترویج نمایند 
و در جهت آن حرکت کنند. این امر مســتلزم بازســازی روابط بین دولت و مجریان 
غیردولتی فرهنگی می باشد، که البته بخش عمده مشکالت موجود در این روابط در اثر 
عدم اشتراک در تلقی ها، بینش ها و نگرش هاست لذا مدیران فرهنگی باید به مشترک 
نمودن این بینش ها و نگرش ها در بین نهاد های مختلف مجری در جهت چشــم انداز 
فرهنگی پرداخته و بدین ترتیب رفتار های آنها را با چشم انداز فرهنگی هم جهت نمایند. 
4.4.1.3. مدیران فرهنگی همچنین باید فضای مفاهمه و ارتباطات سخت و نرم الزم 
برای اجرای سیاست ها را در بین اهالی هنر، علم و رسانه به وجود آورند تا از قَِبِل این 

مفاهمه و همکاری، سیاست ها با باالترین اثربخشی به اجرا در آیند. 
4.4.1.4. مدیران باید با برقراری ارتباط و نسبت همدالنه با نیرو های خالق فرهنگی 
و هنری و فراهم آوردن زمینه ها برای کشــف آنها و شکوفا شدن استعدادهای شان به 

هدایت آنها بپردازد. 
4.4.1.5. ایجاد ساز و کارهایی برای جذب و تربیت نیرو های خالق و وارد کردن آنها 

به ساختار های تولید و خالقیت فرهنگی. 
4.4.2. حمایت

عــالوه بر نقش هدایتی، مدیــران باید به حمایت از بازوان چهارگانه اجرایی شــدن 
سیاست های فرهنگی نیز بپردازند. این حمایت در سه بخش زیر انجام می شود: 

4.4.2.1. ایجاد فضای گسترده تولید فرهنگی
ایجاد فرصت گسترده برای طیف های مختلف برای آفرینش فرهنگی و هنری. 

حمایت از آثار اصیل و فاخر که ممکن اســت بازگشــت ســرمایه و سودآوری باالیی 
نداشته باشند. 

4.4.2.2. توانمندسازی و اعتماد
• ایجــاد همدلــی و وحدت بین دغدغه ها و نگرش ها و بینش ها حول چشــم انداز 
و ســپس توانمندسازی و اعتماد و ســپردن کار به فعاالن فرهنگی و عدم دخالت 
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غیرحرفه ای در امور آنها. 
• شناسایی آسیب ها و نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری و برطرف کردن آنها. 
• حمایت انکوباتوری در مراحل قبل از بلوغ تا زماِن پیوند خوردن آنها با ســاختار 

زندگی و بده بستان های جامعه جهت بقا. 
• شناسایی ظرفیت های موجود مؤسسات، تشکل ها و عناصری که توان تولید معنا 

دارند )دارای ظرفیت بالقوه و نه صرفاً بالفعل اند( و شکوفاسازی این ظرفیت ها. 
• آموزش و تربیت نیرو های انسانی فعال در حوزه فرهنگ و انتقال تفکر فرهنگی به آنها. 

• حمایت مالی از تولید محصوالت فرهنگی. 
• حمایت از استعداد های فرهنگی ـ هنری برای شکوفایی استعدادهای شان. 

4.4.2.3. ساماندهی و نگهداشت
• برقراری ارتباط و نسبت با نیرو های خالق فرهنگی هنری. 

• ســازمان دهی و ایجاد هم افزایی بین فعاالن فرهنگی و هنرمندان و ایجاد شــبکه 
پویا و مرتبط با هدف و حرکت هم جهت در مسیر چشم انداز فرهنگی و جلوگیری از 

فعالیت های پراکنده و جزیره ای. 
• شناسایی سازوکارهایی برای جذب و تربیت نخبگان فرهنگی ـ هنری و واردکردن 

آنها به ساختار های تولیدی. 
4.4.3. نظارت

فرهنگ، محیط زیست انسانی و نرم مردم جامعه بوده و لذا باید همانند محیط زیست 
طبیعی توسط دولت محافظت شده و مورد نظارت قرار گیرد. این نظارت در دو حوزه 

زیر صورت می پذیرد: 
4.4.3.1. دولت باید پس از هدایت و حمایت مجریان، به نظارت بر عملکرد آنها از لحاظ 
کیفیت محصوالت فرهنگی و نیز آثار و پیامد های آنها بر جامعه بپردازد که البته کیفیت 
و آثار محصوالت فرهنگی نهادها، دو روی یک ســکه اند و معیار های کیفیت در این 
حوزه تنها معیار های شکلی و قالبی نبوده و معیار های محتوایی را نیز در بر می گیرد. 
اما نکته ای که باید به آن توجه شــود این اســت که چون معیارها در این حوزه مانند 
حوزه های فنی قابل اندازه گیری دقیق نبوده، در معرض خطر ارزیابی ســلیقه ای قرار 
دارند، لذا باید معیارها، شــفاف و مشخص باشند تا از ارزیابی های سلیقه ای، شخصی 
و جناحی که منجر به از بین رفتن همدلی و انسجام بین اجزاء نظام سیاست گذاری 
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فرهنگی می گردد، جلوگیری شــود. به عالوه این نظــارت باید به صورت »حرفه ای« و 
توسط افراد »حرفه ای و متخصص« در حین تولید محصول تا پایان آن انجام شود. 

4.4.3.2. دومین وظیفه نظارتی مدیران فرهنگی، ارزیابی آثار و پیامد های محصوالت 
فرهنگی در جامعه اســت تا بدین وســیله با بازخوردهی به مجریان، آثار و پیامد های 

مثبت تقویت و آثار و پیامد های منفی کاهش یابد. 

5.مجریانفرهنگیدولتی
مجریــان فرهنگی دولتی کــه در حال حاضر متصدی بخش عظیمــی از نظام فرهنگی 
کشــورند، در الگوی پیشنهادی این تحقیق در اجرای سیاست ها به مشارکت با نهاد های 
خصوصــی و مردمی و مروجان فرهنگی پرداخته و در مواردی که الزم اســت مباشــرتاً 

به اجرای سیاست ها می پردازند: 
5.1. مشارکت

مشــارکت سازمان های دولتی در اجرای سیاست های فرهنگی می تواند در موارد زیر 
صورت پذیرد: 

5.1.1. یکی از بزرگ ترین معضالت نظام فرهنگی کشور در حال حاضر کمبود نیروی 
انسانی متخصص، دارای تفکر فرهنگی و پایبند به ارزش های اسالمی و بومی است و 
تربیت نیروی انسانی امری است که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را بر روی آن 
به عمل آورد. بدین ترتیــب یکی از کارکرد های مهم نهاد های فرهنگی دولتی، تربیت 
نیروی انسانی فعال در حوزه فرهنگ  است که این امر می تواند با مشارکت مؤسسات 

خصوصی و تشکل های مردمی انجام پذیرد. 
5.1.2. تربیت فرهنگی و هنری جامعه، ارتقاء ســواد فرهنگی و حساســیت فرهنگی 
جامعه و آوردن محصوالت فرهنگی به سبد اصلی مصرفی خانواده ها به عنوان یکی از 
مهم ترین بخش های سبد مصرفی خانوارها دیگر کارکرد مشارکتی مجریان فرهنگی 

دولتی می باشد. 
5.2. مباشرت

کارکرد مباشــرتی نهاد های فرهنگی دولتی مربوط به امور فرهنگی غیرقابل واگذاری 
به بخش خصوصی است که در دو دسته قابل افراز هستند: 

5.2.1. دسته اول این امور مواردی است که در حال حاضر به دلیل خدشه دار شدن خیر 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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عمومی1 و ارزش های اسالمی و بومی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده و دغدغه 
درآمدزایی بخش خصوصی )جهت حفظ بقا( می تواند به قیمت از دســت رفتن خیر 
عمومی تمام شده و در ارزش های اجتماعی به مرور زمان تغییرات نامطلوبی به جا گذارد. 
5.2.2. دســته دوم این امور نیز، فعالیت هایی اســت که در صورت عدم ورود دولت، 
بخش خصوصی اساساً وارد آنها نمی شود. به طور مثال در بسیاری از کشورها فیلم های 
تجاری و گیشه پســند توســط بخش خصوصی تولید می شــود چرا که خود قدرت 
بازگردانــدن هزینه های خود را دارد ولی فیلم های فاخر و اصیل به دلیل نقش آنها در 
حفظ هویت تمدنی جامعه و عدم اقبال بخش خصوصی به آنها به دلیل فروش پایین، 

توسط دولت ها ساخته می شود. 

6.مؤسساتفرهنگیخصوصی
مؤسسات فرهنگی خصوصی با حداقل اتکا به بودجه های دولتی به فعالیت و تولید فرهنگی 
و هنری می پردازند. این مؤسسات در کنار تشکل های فرهنگی مردمی تأثیرگذاری زیادی 
بر جامعه داشته و حرکت آنها در مسیر چشم انداز فرهنگی کشور می تواند به رشد نسلی 

پویا و خالق بینجامد. نقش های این مؤسسات را می توان به قرار زیر برشمرد: 
6.1. اولین کارکرد مؤسسات فرهنگی خصوصی کارآفرینی فرهنگی است. این مؤسسات 
با نیازســنجی و مسئله یابی فرهنگی و با هدف رسیدن به چشم انداز فرهنگی کشور، 
به فرصت های تولید محصوالت فرهنگی به صورت خالقانه پاســخ داده و آن نیازها را 

با اتکا به ارزش های بومی و هویت تمدنی ایران پاسخ می دهند. 
6.2. هنرمندان و فعاالن فرهنگی از آنجا که به عنوان شــخصیت حقیقی امکان ورود 
مســتقیم به بازار محصوالت فرهنگی را ندارند، لذا از دریچه این مؤسســات به تولید 
محصوالت فرهنگی پرداخته و محصوالت آنها از طریق این مؤسسات به بازار محصوالت 

فرهنگی عرضه می شود. 

7.تشکلهایفرهنگیمردمی
تشــکل های فرهنگی مردمی )هیئات، مساجد و...(، شبکه ای فراگیر و مویرگی در سراسر 
کشورند که ریشه ای عمیق و صدها ساله در اعماق وجود جامعه داشته و با فرهنگ عامه 

1. Public Good
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مردم عجین شــده اند. این تشکل ها، سازمان های مردم نهاد حقیقی ای هستند که توسط 
عامه مردم به وجود آمده، مدیریت و تأمین مالی شــده و بقا می یابند. تشکل های مردمی 
همچون مویرگ های بدن که در تمام نقاط بدن حضور دارند، در تمام شهرها و روستاها 
تا دورافتاده ترین آنها وجود داشــته و فعال اند. از دیگر ویژگی های مثبت و برجســته این 
تشکل ها می توان به این نکته اشاره نمود که مدیران این تشکل ها از بین مردم برآمده و 
لذا از پذیرش مردمی بســیاری برخوردارند که باید از این امر جهت اجرای سیاست ها از 
طریق این تشکل ها از طریق هماهنگ سازی و ارتباط دهی آنها با یکدیگر نهایت بهره را برد. 
بدین ترتیب با در اختیار داشتِن این امکان عظیم می توان به خوبی سیاست های فرهنگی 
را که از نیازها و آرمان های همین مردم برآمده است، توسط خود آنها نیز به اجرا در آورد. 
بدین منظور الزم اســت ابتدا این تشــکل ها سازمان دهی شــده و یک شبکه اطالعاتی و 
ارتباطی در بین آنها تشکیل شود تا امکان هماهنگی و حرکت یکپارچه آنها وجود داشته 
باشــد. البته در این امر باید به این نکته بسیار ظریف توجه شود که دولت با دخالت ها و 
ورود های ناصحیح، ســاختار »مردم نهاد«  آنها را بر هم نزده و موجب وابسته شدن آنها به 
دولت نشود بلکه با هدایت آنها و حمایت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم، باعث هم سویی 
حرکت آنها در مسیر چشم انداز فرهنگی و اجرای سیاست های فرهنگی شود. تشکل های 
مردمی می توانند در مسیر اجرای سیاست های فرهنگی چند نقش مکمل را ایفا نمایند: 
7.1. اولین نقش تشــکل های فرهنگی مردمی، نقش ترویجی، جریان سازی و پرورش 
جامعه مخاطبان گسترده خود می باشد. به جرأت می توان گفت هیچ نهاد فرهنگی ای 
در کشــور ما مخاطبانی به فراگیری و کثرت مخاطبان تشــکل های مردمی ندارد و 
لذا باید از این ظرفیت عظیم اســتفاده بهینه نمود و با هدایت و مدیریت تشکل های 
مردمی، چشــم انداز فرهنگی را در مخاطبان آنان نهادینه کرده و آن  را به چشم انداز 
مشترک جامعه تبدیل نمود. عالوه بر ایجاد چشم انداز مشترک، این تشکل ها می توانند 
به اجرایی شــدن سیاست ها از طریق برنامه های فرهنگی خود در طول سال پرداخته 

و موجب تعالی فرهنگی جامعه در مسیر چشم انداز فرهنگی شوند. 
7.2. کارکرد دیگر تشکل های مردمی جهت دهی به سرمایه های مادی مردمی در جهت 
اجرای سیاست ها است. هر ساله در کشور ما مردم از طرق مختلف همچون وقف، نذر 
و غیره، وجود بســیاری را صرف فعالیت های فرهنگی می کنند که با گفتمانی کردن 
چشم انداز فرهنگی در جامعه و جهت دهی و هدایت مردم برای تخصیص این وجوه به 
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اجرای سیاست های فرهنگی که از آرمان های فرهنگی آنها برآمده اند، می توان بخش 
عمده ای از اقتصاد فرهنگ را مردمی نمود. 

7.3. از دیگر کارکرد های مهم تشــکل های فرهنگــی مردمی، جذب و تربیت نیروی 
انســانی فرهنگی مورد نیاز نظام فرهنگی می باشد. در واقع این تشکل ها می توانند با 
ایجاد و گسترش حلقه های هنرمندان مکتبی، تحول بسیار بزرگی را در نظام فرهنگی 

کشور ایجاد نمایند. 
7.4. تشکل های مردمی به دلیل ارتباط عمیق با مردم می توانند به مسئله یابی فرهنگی 
و نیازسنجی فرهنگی جامعه مخاطبان خود پرداخته و آنها را به سیاست گذاران منتقل 
نمایند تا از طریق همکاری با نهاد های خصوصی و دولتی به رفع و حل این مسائل و 

پاسخگویی به این نیازها همت گمارند. 
7.5. تشکل های فرهنگی مردمی می توانند ترجمه ای غیردولتی از سیاست های فرهنگی 
ارائه داده و بدین ترتیب سرمایه اجتماعی الزم جهت تحقق سیاست ها و نیل به تحول 

فرهنگی را فراهم می آورند. 
7.6.  با توجه به فراگیری بسیار گسترده تشکل های مردمی، می توان توزیع محصوالت 
فرهنگی مؤسســات خصوصی و دولتــی را به طور نظام مند از طریق این تشــکل ها 

سازمان دهی و آنها را حتی در دورترین نقاط کشور توزیع نمود. 

8.مروجانفرهنگی)هنرمندانوفعاالنفرهنگی(
در الگوی پیشنهادی این تحقیق، مروجان فرهنگی نیرو های خالق فرهنگی هستند که در 
خط مقدم تولید فرهنگ قرار داشته و خلق آثار فرهنگی و هنری توسط آنها انجام می گیرد. 
در واقع تمام تالش های صورت گرفته در مراحل قبل بدان منظور است که محصول و خدمت 
فرهنگی و هنری تولیدشده توسط این هنرمندان و فعاالن فرهنگی، منجر به تعالی فرهنگی 
جامعه شود. بدین ترتیب در الگوی حاضر، مروجان فرهنگی نقش های زیر را ایفا می کنند: 
8.1. هنرمندان و فعاالن فرهنگی با باور درونی به چشــم انداز فرهنگی، به خلق معنا 
و تولید محصوالت فرهنگی جهت پاســخگویی به نیازها و مســائل فرهنگی جامعه 
)دیدگاه مسئله محور( و رسیدن جامعه به چشم انداز فرهنگی )دیدگاه چشم اندازمحور( 
می پردازند. در اینجا برای اثربخشــی الزم، مروجان فرهنگی باید از انگاره »هنر برای 
هنر« به انگاره »هنر برای مردم« منتقل شــده و هدف خود را تولید برای مردم و در 
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جهت پاســخگویی به نیاز های آنها قرار دهند و با وارد شــدن به ســاختار زندگی و 
بده بســتان های جامعه از لحاظ اقتصادی بقا یافته و با بازخورگیری از بازار هدف به 

اصالح محصوالت خود بپردازند. 
8.2. کارکرد دوم مرّوجان، بازآرایی نظام ارزشی مخاطبان است، چرا که ذائقه فرهنگی 

جامعه به طور مستقیم به محصوالت تولیدشده توسط آنان ارتباط دارد. 
8.3. مروجــان فرهنگی به دلیل مرجعیت و مقبولیت در جامعه، به عنوان الگوی مردم 
جامعه و به ویژه جوانان تلقی شده و لذا می توانند به نهادینه شدن چشم انداز فرهنگی 

در جامعه کمک نمایند. 

9.جامعه)مردم(
با گفتمان سازی پیرامون چشم انداز فرهنگی و سیاست های دستیابی به آن، این چشم انداز 
به چشم انداز مشترک در بین آحاد جامعه تبدیل شده و تک تک آنها خود را در راه رسیدن 
به آن صاحب نقش می دانند. تبدیل چشم انداز فرهنگی به چشم انداز مشترک جامعه منجر 

به نقش آفرینی جامعه در چهار وجه می شود: 
9.1. جامعه به عنوان مجری: در این الگو، مردم جامعه با اعتقاد درونی به چشــم انداز 
فرهنگی )در سطوح مختلف( نه به عنوان مفعول و یا مخاطب سیاست فرهنگی، بلکه 
به عنوان فاعل آن عمل می کنند. این امر بدین ســبب به وجود می آید که سیاست های 
فرهنگی وضع شــده از نیاز های فرهنگی مــردم جامعه برآمده و لذا افراد جامعه خود 
را مجری و فاعل سیاســت هایی می دانند که برآوردنده نیاز های خود آنان اســت. در 
واقع هر یک از اعضای جامعه به دلیل برقراری ارتباط همدالنه با چشــم انداز فرهنگی 
و سیاست ها، خود را مجری سیاست ها دانسته و این امر، هم بر خود افراد آثار تربیتی 
مثبت داشــته )تأثیر درونی( و هم به دلیل ترغیب دیگران به پایبندی به سیاست ها، 
طبق »ســازوکار امر به معروف و نهی از منکر« )که اساســاً سازوکاری اجرایی است(، 

موجب اجرا شدن سیاست ها در جامعه و دستیابی به چشم انداز فرهنگی می شود. 
به دنبال نقش مجری گری برای مردم، اقتصاد فرهنگ نیز با پشتوانه و محوریت مردم تأمین 
و اداره می شود. در واقع با درک مردم از خود به عنوان مجری سیاست ها، سرمایه های مردمی 
با اهداف عام المنفعه )مانند وقف فرهنگی، نذر فرهنگی و...( و یا با هدف کســب درآمد به 
این سو گسیل خواهد شد و بدین ترتیب می توان اقتصاد فرهنگ را تا حد زیادی مردمی نمود. 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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9.2. جامعه به عنوان پایشــگر: در نقش دوم، مردم خــود به عنوان عناصری فعال بر 
اجرایی شدن سیاست ها و نمایان شدن آثار مثبت و منفی آنها در جامعه نظارت کرده 
و از طریق بازخوردهی مطالبه آمیز، به اصالح نابسامانی ها و انحراف سیاست ها از مسیر 

خود کمک می نمایند. 
9.3. جامعه به عنوان هدف: فرهنگ به عنوان موجودیتی ســیال در تمام وجوه زندگی 
اجتماعی جاری می باشــد و هدف از اجرای سیاســت های فرهنگی، تعالی فرهنگی 
جامعه است. در واقع چشم انداز و سیاست های فرهنگی از آرمان ها و نیاز های فرهنگی 
مــردم جامعه برآمده و هــدف از اجرای آنها نیز تأمین نیاز های فرهنگی همین مردم 
و دســتیابی به آرمان های آنها اســت. تفاوت این رویکرد با رویکرد های دیگر در آنجا 
مشخص می شود که گاه مبحثی تحت عنوان »هنر برای هنر« مطرح شده و آثار هنری 
هدفــی فراتر از هنر ندارند و ارتقاء  فرهنگــی جامعه برای آنها در مرتبه دوم اهمیت 
قرار دارد، اما در این رویکرد طبق سنت چند صدساله کشورمان )در نمونه هایی چون 
تعزیه، پرده خوانی، شــعر و...( هنر برای مردم بوده و هدف آن ارتقاء و تعالی مادی و 
معنوی زندگی اجتماعی اســت. طبعاً این نوع تولید فرهنگی مخاطب بسیار وسیعی 

نیز در جامعه پیدا کرده و می تواند تأثیرگذاری بسیار زیادی را نیز موجب شود. 
9.4. جامعه به عنوان شاخص: از آنجا که هدف از اجرای سیاست های فرهنگی، تعالی 
فرهنگی جامعه است، لذا شاخص موفقیت آن نیز میزان باال رفتن شاخصه های مثبت 
فرهنگی یعنی ارزش های انسانی، دینی و معنوی همچون راستگویی، مهرورزی، احترام 
به حقوق یکدیگر و... و پایین آمدن شــاخصه های منفی فرهنگی در جامعه همچون 
میزان شکایات، طالق و... می باشد. به عبارت دیگر تولید تعداد بیشتری فیلم و انتشار 
عناوین بیشــتر کتاب و غیره شــاخص موفقیت نظام فرهنگی نخواهد بود، بلکه آثار 
برون داد های نظام سیاست گذاری فرهنگی در جامعه که خود را در قالب های مختلف 

نشان می دهد، معیار موفقیت آن خواهد بود. 

بحث و نتیجه گیری
در محیط پیچیده و چندوجهی کنونی، اجرای موفق خط مشی های فرهنگی تنها هنگامی 
امکان پذیر اســت که از تمام ظرفیت های موجود در کشور در این جهت استفاده شود. در 
واقع باید گفت محدود کردن مسئولیت اجرای خط مشی های فرهنگی به دولت، به معنای 
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نادیده گرفتن بخش اعظمی از امکانات و ظرفیت های موجودی اســت که می توانند باعث 
پیاده شدن مؤثرتر خط مشی های فرهنگی در جامعه و دستیابی به اهداف آنها شوند. اما آنچه 
در اینجا مسئله زا می شود، این است که با توجه به اینکه مبانی ارزشی فرهنگ در کشور ما 
برخالف نظام های لیبرال، برآمده از تعالیم وحیانی است، لذا سپردن اجرای خط مشی های 
فرهنگی به بخش هایی غیر از دولت می تواند باعث انحراف ارزشی جامعه و دست نیافتن به 
اهداف و چشم انداز فرهنگی کشور شود، بدین ترتیب باید سازوکاری تعریف شود که در کنار 
بهره مندی حداکثری از تمام ظرفیت های موجود کشور در اجرای خط مشی های فرهنگی، 
دســتیابی به آثار و پیامد های مدنظر از اجرای خط مشی های فرهنگی در جامعه که همانا 
تعالی فرهنگی آن است، به انحراف کشانده نشود. در این مقاله تالش شد با در نظر داشتن 
این دغدغه، سازوکارها به نحوی ارزش مدار و در عین حال عملیاتی و قابل اجرا تعریف شود.

پیشنهادهایکاربردی
1. بهره گیری از مشارکت تمام اعضای شبکه در تصمیم سازی پیش از تصمیم گیری. 
2. سیاســت گذاری و تصمیم گیری مشارکتی و بهره گیری از توان نخبگان، مدیران و 

کارشناسان فرهنگی در مرحله تصمیم گیری.
3. دولت با توجه به در اختیار داشــتن اموال عمومی باید با ایجاد شــبکه پشتیبانی 
سخت افزاری و نرم افزاری فضایی را فراهم نماید که فعاالن فرهنگی بتوانند در محیطی 

مطمئن و به دور از دغدغه های فرهنگی ـ هنری به تولید فرهنگی بپردازند. 
4. ادامه تعامل سیاست گذاران با مدیران و فعاالن فرهنگی به منظور تفسیر درست ابعاد 
مختلف خط مشی در مرحله اجرا و بازخورگیری جهت اصالح خط مشی به صورت مستمر.

5. بــا توجه به آنکــه فعالیت هــای فرهنگــی، فعالیت هایی بعضاً دیربازده اســت، 
سیاســت گذاران  باید فضایی را ایجاد نمایند که مجریان به دور از شتابزدگی ناشی از 

سیاست زدگی به صورتی منطقی به اجرای سیاست ها بپردازند. 
6. ایجاد فضای مساعدی برای جذب و به کارگیری نخبگان در نظام خط مشی گذاری فرهنگی.

7. تربیت و آموزش کارشناســان فرهنگی قابل اتــکا و دارای دانش و تفکر فرهنگی 
به طوری که بتوانند به عنوان بازوانی قدرتمند هم در مرحله تدوین و هم اجرا و ارزیابی 

خط مشی های فرهنگی به خوبی ایفای نقش نمایند. 
8. ایفای نقش های پنجگانه هدایتی، حمایتی، نظارتی، مشــارکتی و مباشرتی توسط 

طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست های ...
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دولت در جای مناســب و به صورتی مطالعه شــده، به نحوی که از یک سو موانع تعالی 
فرهنگی جامعه برطرف شــده و از ســوی دیگر با مداخله غیرمنطقی در فعالیت های 
فرهنگی تشکل های مردمی، مؤسسات خصوصی و مروجان فرهنگی آفرینش فرهنگی 

آنان دچار خلل نشود. 
9. برون سپاری یا مشارکت تشکل های فرهنگی مردمی ریشه دار، گسترده و پرمخاطب 
و بخش خصوصی دارای اعتقاد، انگیزه و توان الزم در اجرای سیاســت های فرهنگی 
تحــت هدایت، حمایت و نظارت دولت )با لحاظ پیچیدگی ها و باید و نباید های الزم 

در این زمینه و پس از بررسی ها و مطالعات الزم(.
10. ایجاد شــرایط و فضای الزم جهت همکاری مروجان فرهنگی با نهاد های دولتی، 

خصوصی و مردمی فرهنگی. 
11. قائل شدن نقش واقعی و غیرشعاری برای مردم در فرایند اجرای سیاست های فرهنگی.

12. بهره گیری از شــبکه اجرای تعاملی در اجرای نقشــه مهندســی فرهنگی کشور 
به عنوان سند باالدستی فرهنگی کشور.

پیشنهادهاییبرایتحقیقاتآینده
1. از آنجا که این الگو ناظر بر خط مشــی خاصی در حوزه فرهنگ نیســت، پیشنهاد 
می شود این الگو در زمینه خط مشی های خاص فرهنگی که بناست براساس آن اجرا 
شود، بومی سازی شده و نهاد های دخیل و وظایف آنها براساس آن خط مشی، تعیین 
گردنــد. بدین ترتیب بــا بازتعریف حوزه ها، بازیگران و وظایــف آنها در زمینه اجرای 

خط مشی های مختلف فرهنگی می توان باعث توسعه و بهبود این الگو شد؛ 
2. یکی از محدودیت های تحقیقات کیفی، عدم تعیین اهمیت نسبی اجزای یک الگوی 
است. لذا پیشنهاد می شود، در ادامه طی تحقیقی کّمی، تأثیر و اهمیت نسبی اجزای 

شبکه تعاملی اجرا، سنجش گردد؛ 
3. طراحی الگوی توانمندســازی تشــکل های فرهنگی مردمی به منظور نقش آفرینی 

وسیع تر در نظام سیاست گذاری فرهنگی؛ 
4. طراحی الگوی توانمندســازی مؤسسات فرهنگی خصوصی به منظور نقش آفرینی 

وسیع تر در نظام سیاست گذاری فرهنگی؛ 
5. طراحی الگوی مشارکت مجریان چهارگانه در تدوین سیاست های فرهنگی؛ 

6. تعیین مرز حاکمیت و تصدی در حوزه فرهنگ. 
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