
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

راهبرد فرهنگ / شماره بيست و دوم / تابستان 1392

تدوين سيستم خط مشي گذاري 
فرهنگي آينده نگر با استفاده از 

هم افزائي مدل ها

علي اصغر پورعزت
دانشيار گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران
pourezzat@ut.ac.ir

شهال باقري مياب
دانشيار گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي
sbagheri@khu.ac.ir

محمدرضا باقري
دانشجوي دكتري مديريت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات اصفهان
bagheri@iranculture.info

محمدمهدي مظاهري
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
mdmt39@gmail.com

اين مقاله با مروري بر مدل هاي مطرح در خط مش��ي گذاري عمومي، سعي دارد تا با بررسي 
نق��اط ق��وت و ضعف كاربرد آن مدل ها در بخش فرهنگ و با اس��تفاده از هم افزا نمودن آنها به 
ارائه يک سيستم خط مشي گذاري فرهنگي آينده نگر بپردازد چرا كه با استفاده از مدل ها مي توان 
مس��ير و فرايند خط مش��ي گذاري و روش به كارگيري در تعيين خط مش��ي را مشخص كرد. در 
كشور ما، شوراي عالي انقالب فرهنگي به مثابه مرجع عالي تنظيم و تدوين خط مشي هاي فرهنگي 
كشور، نقش مهمي بر عهده دارد. در اين مقاله نيز با اتكا به مطالعات اكتشافي و پژوهش ميداني 
صورت گرفته، ضمن بررس��ي مدل ها و فراگردهاي خط مشي گذاري آن شورا، در نهايت مدلي 
ب��راي خط مش��ي گذاري در اين عرصه ارائه گرديده اس��ت. از اي��ن رو پژوهش پيش رو ماهيت 
توصيفي و اس��تنباطي دارد و در آن به طراحي مفهومي مدل پرداخته ش��ده است. همچنين براي 
مباح��ث نظ��ري آن از روش مطالعات كتابخانه اي و براي تحليل خط مش��ي ها و مدل تحقيق از 
فنون تحليل محتوا و تجزيه وتحليل سيس��تم بهره گرفته ش��ده است. در اين راستا ضمن تحليل 
محتوا و تحليل خط مش��ي هاي كالن شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه فرهنگ، با استفاده 
از تعاريف عملياتي و شاخص هاي برگرفته از مدل هاي موجود، سير تدوين و تنظيم خط مشي 

مربوطه بررسي شده تا نوع مدل به كار رفته، تشخيص داده شود. 
 واژگان كليدي:

مدل هاي خط مش��ي گذاري، خط مش��ي گذاري فرهنگي، سيستم خط مش��ي گذاري ، آينده نگاري، 
شوراي عالي انقالب فرهنگي
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مقدمه
فقدان نظام منسجم تصميم گيري و تصميم سازي فرهنگي موجب بروز پيامدهايي چند در 
عرصه اداره كشور مي گردد. اين پيامدها از عدم نظم و نسق در گردش كار فرهنگي جامعه و 
نظامات اجتماعي وابسته، تا مخدوش سازي نظام تقسيم كار اجتماعي و فرهنگي امتداد مي يابد. 
با عنايت به اينكه »فرهنگ، مبدأ همه خوشبختي ها و بدبختي ها يك ملت است« )صحيفه 
امام، 1۳7۸: ۳۰۶( و با توجه به اينكه آينده فرهنگ ها عميقاً بستگي به سياست هاي فرهنگي 
دولت ها دارد لذا براي دستيابي به توسعه پايدار و پيشرفت همه جانبه كشور، ارائه يك سيستم 
خط مش��ي گذاري فرهنگي مناس��ب، مكانت و جايگاه خاصي مي يابد. مدلي كه بتواند ضمن 
علمي بودن، پاسخگوي فرصت ها و تهديد هاي كشور بوده، آينده فرهنگ كشور را رصد نمايد 
و برنامه ريزي متناسب با آن داشته باشد و فرهنگ كشور را به حد متعالي خود نزديك سازد. 

خط مشي عمومي و فرهنگ
خط مشي گذاري به مثابه وظيفه قديمي ولي تخصص و حرفه جديد مطرح مي باشد. درور در 
مقاله »تحليل گري خط مشي: نقش حرفه اي جديدي در خدمت رساني حكومت«، در تحليل 
خط مشي، هم فراگرد شكل دهي به آن و هم تنظيم محتواي خط مشي را توضيح داده است. 
در بحث از فراگرد شكل دهي به خط مشي، فهم خط مشي و شيوه هاي مشاركت در تدوين آن 
مد نظر قرار مي گيرد و در بحث از محتواي خط مشي، نتايج گزينه هاي خط مشي )از طريق 
تحليل هزينه و منفعت و مسائلي نظير توزيع منافع( بررسي مي شود )پورعزت، 1۳۸7: ۹۳(. 
تمركز اصلي در خط مشي، بررسي تعامل دولت با جامعه، در مراحل شناخت و فهم مسئله، 
طراحي و شكل دهي، اجرا، ارزيابي، اصالح و تغيير خط مشي است. واژه خط مشي، مفاهيم و 
معاني زيادي را در بردارد و طيف گسترده اي از اصول و بيانيه هاي سطح باال و وسيعي را كه از 
طريق فراگرد هاي سياسي دولت اتخاذ گرديده تا تصميمات اداري كوچك سازمان هاي دولتي 
را شامل مي شود. هر خط مشي را مي توان يك سيستم فرعي تلقي كرد كه با خط مشي هاي 
باالتر و پائين تر از خود در ارتباط است )دانش فرد، 1۳۸۹: 1۲-11(. خط مشي فرهنگي نيز 
به معناي عام و عرفي، مجموعه اي از اهداف، مباني، اصول، اولويت ها و خط مشي هاي اجرايي 
را شامل مي شود. در واقع، خط مشي فرهنگي بر نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسئوالن و 
متخصصان امور در تش��خيص، تدوين و تبيين مهم ترين اصول و اولويت هاي ضروري براي 

هدايت حركت فرهنگي داللت دارد )اصول سياست فرهنگي، 1۳71(. 
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مدل هاي خط مشي گذاري عمومي
منظور از مدل يا الگو، تصويري اس��ت كه از واقعيت ها و روابط موجود گرفته مي ش��ود و 
نش��انگر متغير هاي موجود، نحوه ارتباط آنها و نتايج حاصل از كنش و واكنش آنهاس��ت 
)الواني، 1۳۸7: ۵۲(. در طول تاريخ ش��كل گيري علم خط مش��ي گذاري عمومي، تاكنون 
مدل هاي متعددي ارائه شده است كه بعضاً هر كدام سعي داشته اند نقاط ضعف مدل قبلي 
را تكميل نمايند. با توجه به ش��رايط بس��يار متغير و پيچيده محيط امروزي و به ويژه در 
عرصه هاي انتزاعي و ابهام گونه اي همچون فرهنگ، هيچ يك از مدل هاي فوق نمي توانند براي 
خط مشي گذاري فرهنگي به تنهايي كارساز باشند؛ در عين اينكه هيچ يك را نيز نمي توان 
به طور كامل كنار گذاشت و ناديده انگاشت. لذا در اين مقاله سعي شده از طريق كاربست 
نكات مفيد برخي از اين مدل ها، به يك مدل تلفيقي مناسب براي خط مشي گذاري فرهنگي 
دست يابيم. با عنايت به توضيحات و تعاريف مدل هاي خط مشي گذاري كه در ذيل مي آيد، 
پايه اين مدل تلفيقي مدل سيستمي تشخيص داده شده كه هر كدام از مدل هاي ديگر، 
مي توانند در درون زيرسيس��تمي از اين سيستم، كاربرد بيشتر و مؤثرتري داشته باشند. 
البته اين به اين معنا نيس��ت كه س��اير مدل ها و روش ها نمي توانند در آن جزء سيس��تم 
كاربرد داش��ته باش��ند. بدين منظور به اختصار تعدادي از اين مدل ها را از حيث داليل رد 

يا قبول كاربست شان در خط مشي گذاري فرهنگي معرفي مي نمائيم. 

مدل نخبگان توده
طب��ق اين م��دل هر جامعه داراي دو طبقه كلي نخبگان حاكم و توده هاي پيرو اس��ت و 
خط مشي ها از سوي نخبگان سياسي وضع و به توده ها تحميل مي شود )الواني، 1۳۸7: ۹4(. 
لذا خط مشي  عمومي مي تواند به عنوان ترجيحات و ارزش هاي نخبگان حاكم مورد بررسي 
قرار گيرد. اگر چه گاهي اوقات چنين ادعا مي ش��ود كه خط مشي  عمومي منعكس كننده 
تقاضا هاي »مردم« است، اما اين در اغلب دموكراسي ها بيانگر نوعي افسانه است تا واقعيت. 
نظريه اين مدل بيان مي كند كه مردم بي تفاوت هستند، نسبت به خط مشي گذاري اطالعات 
ضعيف��ي دارن��د و نخبگان آراء و نظرات عموم را در قالب خط مش��ي هاي عمومي ش��كل 
مي دهند و در واقع ترجيحات نخبگان به صورت خط مش��ي هاي اخذش��ده توسط صاحب 
منصبان و مديران عمومي اجرا مي شود )گيوريان و ربيعي مندجين، 1۳۸4: ۸۶-۸۵(. از 
آنجا كه ممكن است اين مدل به دليل فقدان ارزش هاي مردم ساالرانه و عدالت طلبانه مورد 
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انتقاد قرار گيرد، محقق در نظر دارد با تعريف و كاربست شكل اصالح شده اي از اين مدل، 
از ظرفيت ها و محس��نات آن براي بخش »نهاده« هاي سيستم خط مشي گذاري فرهنگي 
بهره ببرد. بديهي است كه براي اين منظور مي بايد در ابتدا به احصاي مختصات وضعيت 
فرهنگي موجود پرداخت تا با روشن شدن شدت جهت گيري الزم، براي ترسيم وضعيت 
آينده آن اقدام نمود. لذا در انتهاي فراگرد خرده سيستم نهاده، چشم انداز به منزله داده و 
سند باالدستي و به مثابه شاخصي براي تطبيق نياز هاي روزمره با آرمان ها براي تشخيص 

مسئله عمومي مورد استناد قرار مي گيرد. 

مدل عقاليي
يك خط مشي وقتي عقاليي است كه به »حداكثر سود اجتماعي« برسد، از اين رو دولت ها 
بايد خط مشي هائي را انتخاب كنند كه منجر به منافعي در جامعه شده كه اين منافع بيشتر 
از هزينه ها شود و دولت ها بايد از خط مشي هايي كه منافع شان بيشتر از هزينه ها نمي شود 
خودداري كنند. تعقل گرايي ش��امل محاسبه همه ارزش هاي اساسي اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي قرباني ش��ده يا به دست آورده شده از طريق خط مشي است، نه فقط آن مواردي 
كه در قالب ريال ها سنجيده مي شود. براي انتخاب يك خط مشي عقاليي، خط مشي گذاران 
باي��د: 1. همه ترجيحات ارزش��ي جامعه و وزن نس��بي آنان را بدانن��د؛ ۲. همه بديل هاي 
خط مش��ي هاي در دس��ترس را بدانند؛ ۳. همه پيامد هاي هر يك از بديل هاي خط مشي را 
بدانند؛ 4. براي هر بديل خط مشي، نسبت منافع به هزينه ها را محاسبه كنند و ۵. كاراترين 
بديل خط مشي را انتخاب كنند. تعقل گرايي چنين مي پندارد كه ترجيحات ارزشي »اجتماع 
به عنوان يك كل« را مي توان شناخت و وزن آن را تعيين كرد. دانستن وزن ارزشي برخي 
از گروه ها كافي به نظر نمي رس��د و بايد درك كاملي از ارزش هاي اجتماع به دس��ت آيد كه 
اين امر مستلزم اطالعات، توانايي پيش بيني، هشياري و نهايتاً سيستم تصميم گيري است 

)الواني و شريف زاده، 1۳7۹: ۲۸ و گيوريان و ربيعي مندجين، 1۳۸4: ۸۸-۸۹(. 
از آنجا كه سيس��تم فرهنگي كش��ور داراي مسائل ناشناخته بسيار، اهداف غيرصريح، 
معيار هاي مبهم، راه حل ها و نتايج نامعلوم اس��ت پس اين مدل نمي تواند به تنهايي براي 
خط مش��ي گذاري فرهنگي مناسب باشد چراكه آن مستلزم شناخت همه اطالعات درباره 
امور داخلي و بين الملل آن سيستم و سيستم هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مرتبط با 
آن، به منظور اتخاذ خط مشي هاي فرهنگي عقاليي است. ولي به هر حال نمي توان و نبايد 
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عقالنيت را در نظام فرهنگي تعطيل نمود بلكه مي بايد از ويژگي هاي مناسب تصميم گيري 
در اين مدل بهره برد، لذا محقق كاربرد اين مدل را براي داده پردازي و تشخيص مسائل 
عمومي بر اساس معيار ها و خط مشي هاي باالدستي )چشم انداز( كه جزء حوزه هاي تكنيكي 

و فني سيستم است، در »خرده سيستم داده« پيشنهاد مي نمايد. 

مدل هاي عقاليي تعديل شده
ب��ا توجه ب��ه محدوديت هاي برشمرده ش��ده در مورد فراگرد عقاليي خط مش��ي گذاري ، 
كوش��ش هايي در جه��ت تعدي��ل آن به عمل آمده و مدل هايي از قبيل مدل اكتش��افي � 
ابداعي، مدل رضايت بخش و مدل تغييرات جزئي و تدريجي طراحي ش��ده اس��ت كه با 

دنياي واقعيات تطبيق بيشتري دارند.

مدل اكتشافي ـ ابداعي
در اين مدل بر خالف ش��يوه عقاليي، هدف يافتن بهترين ها نيست )اگر چه ممكن است 
به طور اتفاقي، گاهي نيز بهترين ها به دست آيد( بلكه كوشش در جهت بهينه سازي جزئي 
و نس��بي اس��ت. در اين مدل نوعي برخورد رضايت بخش در راه حل يابي دنبال مي ش��ود. 
م��دل مذك��ور تكنيك هاي مفيدي را در فراگرد تصميم گي��ري به كار مي گيرد و از طريق 
سعي و خطا و حدس و گمان براي رسيدن به راه حل رضايت بخش تالش مي كند. مبناي 
روش هاي تحليلي عقاليي، استدالل قياسي و مدل هاي اثبات شده رياضي است؛ اما مبناي 
روش هاي ابداعي و اكتشافي، استنباط استقرايي و ويژگي هاي انساني حل مسئله )همچون 
خالقيت، بصيرت، الهام و يادگيري( اس��ت. هر روش خاص ابتكاري كه بر اس��اس الهام يا 
تجربه، به يافتن جوابي قابل قبول كمك كند، تعقيب مي شود و به محض يافتن قاعده اي 

برتر، قاعده قبلي به دور انداخته مي شود )الواني، 1۳۸7: ۸4(. 

مدل رضايت بخش
در دنياي واقعي خط مشي گذاران در اغلب موارد به جاي آنكه به دنبال يافتن بهترين راه حل 
و كامل ترين شق از بين شقوق مختلف باشند، در جستجوي راه حلي رضايت بخش مي باشند. 
چرا كه يافتن بهترين راه امري ايده آل است كه در عمل كمتر ميسر مي شود. در اين مدل 
تصميم گيرنده نه همه شقوق بلكه شقوق چندي را در نظر مي گيرد و نتايج مورد انتظار هر 
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يك را مورد سنجش قرار مي دهد و به محض اينكه به راهي رضايت بخش رسيد آن را به عنوان 
راه مطلوب برمي گزيند و ديگر به س��اير طرق كه ممكن اس��ت نتايج بهتري داشته باشند 
نمي پردازند و نتايج پايين تر از حد رضايت بخش را هم رد مي كند )الواني، 1۳۸7: ۸۲-۸۳(. 

مدل تغييرات جزئي و تدريجي 
مدل تغييرات جزئي و تدريجي، خط مش��ي عمومي را به عنوان تداوم فعاليت هاي گذشته 
دولت با تعديالت جزئي مي داند. چارلز ليندبلوم، دانشمند علوم سياسي نيز مدل عقالنيت 
مطلق را مورد انتقاد قرار مي دهد و اس��تدالل مي كند كه مدل عقالنيت مطلق، از نواقص 

بسياري رنج مي برد كه يكي از آنها، تغييرات سريع، انقالبي و شتاب دار است. 
ليندبلوم ادعا مي كند كه خطا هاي ناشي از مدل اصالح تدريجي، با توجه به ذات محافظه كار 
اين مدل تأثيرات منفي زيادي در بر ندارد و به آساني اصالح پذير است. از حيث خط مشي، نيل 
به توافق درباره اهداف و ترجيحات اين مدل آسان تر است؛ زيرا مخالفت و حساسيت شديدي 
)همچون مدل هاي عقل گرا( ايجاد نمي كند و حمايت بيش��تري را همراه خود مي سازد. وي 
ادامه مي دهد كه اصالحات تدريجي و مداوم در مراحل تعريِف مش��كل، ارائه راه حل و اجرا، 

روشي عقالني و مؤثر براي خط مشي گذاري  است )الواني و همكاران، 1۳۸۸: ۸1-۸۲(. 
اين مدل همچنين به علت اينكه توصيه و تأكيد بر تغييرات جزئي دارد و وضع موجود 
را حتي اگر غلط باشد به چالش نمي كشد، مورد انتقاد واقع شده است. ضمن اينكه با توجه 
به ايستايي زياد و عدم پويايي در ارائه خط مشي هاي نو، در درازمدت باعث ايجاد باتالقي 
از خط مشي ها مي شود. انباشت قوانين و خط مشي هايي كه هيچ يك قابليت اجرا ندارند!. 
در جمهوري اسالمي ايران، بسياري از خط مشي هاي اتخاذشده در خرده سيستم نظام 
فرهنگي )مجلس ش��وراي اسالمي، شوراي عالي انقالب فرهنگي و هيئت وزيران( مبتني 
بر نوعي مدل تدريجي است و مي توان گفت در همه مصوباتي كه به شكل الحاقي مطرح 
مي ش��وند و در آن خط مشي گذاران بدون تغيير كلي قوانين و مصوبات پيشين، فقط بند 
ي��ا بندهاي��ي را به آنها ملحق مي كنند از مدل اصالحي تدريجي تبعيت مي ش��ود )ر. ك. 

الواني و همكاران، 1۳۸۸: ۸۳(. 
كاربست مدل جزئي � تدريجي در سطوح خرد نظام فرهنگي، به تمرين عملي با هدف 
حل مشكل موجود كمك مي كند چرا كه سطوح خرد به دنبال دستيابي به اهداف بلندپروازانه 
در كوتاه مدت نيس��ت. بنابراين در دس��تيابي به خط مش��ي هاي اجراي��ي فرهنگي، كاربرد 
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گسترده اي دارد. البته بر اساس اين مدل، معموالً خط مشي گذاران فرهنگي فقط معدودي 
از گزينه هاي در دسترس و مشخص را مناسب مي دانند و با دستيابي به يك گزينه قابل قبول 
در تصميم گيري ها، فراگرد جستجو براي حل مشكل را متوقف مي كنند. از اين رو شايد نتوان 
اين مدل را در سطح كالن فرهنگي كه خط مشي هاي آن بايد با آموخته ها و دستورالعمل هاي 

ديني )كه از حيث ارزشي نسبتاً ثابت و كمتر متغيرند( تناسب داشته باشند، به كار برد. 
اين مدل در مرحله اجراي برنامه هاي عملياتي خط مشي به ويژه خط مشي هاي فرهنگي 
براي كاهش مقاومت در برابر تغيير، پيش��نهاد ش��ده چرا كه اين مدل معتقد به تغييرات 
اندك، تدريجي و حفظ وضع موجود است نه تغييرات شديد و ناگهاني. طبعاً در عرصه هاي 
فرهنگي، جاانداختن خط مشي جديد به جاي خط مشي قبلي كه جزئي از فرهنگ موجود 

شده است مي بايست با احتياط و مراقبت همراه باشد. 

مدل فراگردي
مدل فراگردي )فرايندي( بحث خود را بر چگونگي ايجاد و توليد خط مشي ها متمركز دارد. 
اين مدل به جاي توجه به محتوا يا علل و نتايج خط مشي ها، عنايت به چگونگي ايجاد آنها 
دارد )گيوريان و ربيعي مندجين، 1۳۸4: 1۵۹(. به عبارت ديگر اجراي خط مشي در يك 
مقطع خاص و به صورت يك عمل مس��تقل انجام نمي گيرد، بلكه مرحله اي از يك چرخه 
 Gupta,( يا فراگردي را تش��كيل مي دهد كه شامل چندين فعاليت و مرحله ديگر است
4۳ : ۲۰۰1(. بدين مفهوم كه عوامل و خط مشي گذاران بي شماري كه نقش اساسي دارند، 
وظايف مختلفي را در راستاي انجام و اجراي فراگرد خط مشي گذاري ايفا مي كنند. فراگردي 
كه از فعاليت هايي در قالب مراحل شناسايي مشكل، تدوين راه حل ها، قانوني كردن، اجرا 
و ارزيابي شكل مي گيرد. با توجه به رويكرد مورد بحث، اين محتواي خط مشي نيست كه 
بايد مطالعه ش��ود بلكه فرايندهايي بايد بررس��ي شود كه خط مشي هاي عمومي براساس 
آنها بس��ط مي يابد، اجرا مي ش��ود و تغيير مي كند )الواني و شريف زاده، 1۳7۹: ۲۲-۲۳(. 
لذا اين مدل بر تحليل فرايند هاي خط مشي تأكيد دارد و خط مشي را خروجي نهايي يك 

فرايند مي داند )دانش فرد، 1۳۸۹: 1۹4(. 
در ادامه مالحظه مي شود كه مدل پيشنهادي اين مقاله نيز مرحله اي بوده و در واقع 
جرياني از خط مش��ي گذاري هايي را كه در مراحل شناخته ش��ده سيس��تم اتفاق مي افتد 

جداگانه و همراه با هم، مورد توجه قرار مي دهد. 

تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي ...
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مدل آشفته
هر چه مدل هاي تصميم گيري و خط مش��ي گذاري در ميدان عمل بيش��تر مورد آزمايش 
و اجرا قرار گرفتند، محدوديت ها و نقايص آنها بيش��تر آش��كار گرديد. به طوري كه اگر به 
س��ازمان به عنوان يك »كل« توجه ش��ود، سطح عدم اطمينان بس��يار بااليي وجود دارد 
و همين عدم اطمينان ها مس��ائل س��ازماني را ايجاد مي نمايند و يا س��ازمان ها را در حل 
مس��ائل ناتوان مي كنند. اين عدم اطمينان ها ممكن اس��ت ناشي از لغزش در پيش بيني 
راجع به رفتار بازيگران خط مش��ي ها، مديران و تحليل گران باشد يا انحراف در پيش بيني 
نتاي��ج راه حل ها و به كارگيري خط مش��ي هاي مصوب )دانش فرد، 1۳۸۹: ۲۲۳(. حال اگر 
به جامعه كه متش��كل از تعداد بس��ياري نهادها، سازمان ها و بي سازماني هاست نگريسته 
شود، سطوح عدم اطمينان بسيار باالتر خواهد رفت. اين مسائل كوهن، مارچ و اولسن را 
بر آن داش��ت تا مدلي طراحي نمايند كه بتواند تصميم گيري را در وضعيتي بس��يار مبهم 
و بي نظم توصيف كند. اين مدل، عكس العملي بود در برابر مدل هاي عقاليي و سياس��ي. 
كوهن و همكارانش برآن اند كه مدل آشفته از قابليت كافي براي تصميم گيري در دنياي 
پيچيده، بي ثبات و پر از ابهام امروز، برخوردار اس��ت )الواني و ش��ريف زاده، 1۳7۹: 4۹(. 
بر اساس اين مدل كه از آن با عناوين »مدل سطل زباله«، »الگوي نظام ناشناخته« و يا 
»سيستم پيچيده« هم نام برده مي شود )دانش فرد، 1۳۸۹: ۲۲۳( هرگونه خردگرايي در 
تصميم گيري مورد س��ؤال واقع مي شود )كوپتا1، ۲۰۰1(. بنابراين، پيچيدگي تنها ويژگي 

سيستم خط مشي گذاري نيست، بلكه بايد ابهام را نيز به آن افزود. 
پيچيدگي و ابهام، سازمان ها را در وضعيت آنارشي سازمان  يافته قرار مي دهد. در آنارشي 
س��ازمان  يافته، سه خصوصيت را مي توان مش��اهده كرد: اوالً، به دليل ابهام در اولويت ها و 
ناهماهنگ��ي ميان  آنه��ا، خط مش��ي گذاران نمي دانند چه مي خواهند ي��ا به عبارت ديگر 
خواس��ته هاي متعددي دارند كه با هم جمع شدني نيست. از اين رو به جاي رفتار براساس 
ارجحيت ها، س��ازمان همراه با عمل اولويت هاي خود را كش��ف مي كند. ثانياً، سازمان به 
ادامه بقاي خود و توليد قادر است، ولو اينكه اعضاي آن منطق وجودي، تغيير و تبديالت 
آن را درنيابند. س��ازمان به كاركرد خود براس��اس س��عي و خطا، تجارب گذشته و ابداع 
براساس ضرورت ادامه مي دهد. ثالثاً، مشاركت در سازمان سيال است. مرز هاي سازمان باز 
و بي ثبات اند و مشاركت كنندگان به راحتي وارد فراگرد تصميم گيري شده يا از آن خارج 

1. Gupta
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مي شوند. آنها برخي جنبه هاي مشكل را پررنگ كرده و از اهميت برخي جنبه هاي ديگر 
مي كاهند )فيشر و ميلر1، ۲۰۰۶: 1۶۸-1۶۵ به نقل از الواني و همكاران، 1۳۸۸: ۸۶-۸7(. 
در چني��ن وضعيتي، س��ازمان را مي توان همچون س��بدي در نظ��ر گرفت كه در آن 
انواع مش��كالت، راه حل ها، موقعيت هاي انتخاب و بازيگران، براس��اس تركيبي پيچيده و 
غيرمنطقي با هم برخورد كرده و بدين ترتيب خط مش��ي هايي براي پاس��خ به تقاضا هاي 
بيروني به وجود مي آيند )كوپتا، ۲۰۰1: 1۸۹(. به عبارت ديگر چنانچه در وضعيتي مبهم و 
آشفته، چهار جريان ذيل به صورت تصادفي با هم در تالقي قرار گيرند، ممكن است هرج 
و مرج س��ازماني پايان پذيرد، اوضاع تصميم گيري بهب��ود يابد، تصميم گيرندگان بتوانند 
مسئله را بهتر تشخيص دهند و يا راه حل هايي ارائه نمايند كه مسئله حل گردد. اين چهار 
جريان عبارت اند از: 1. جريان تشخيص مسئله يا مشكل؛ ۲. جريان راه حل ها؛ ۳. جريان 
خط مشي گذاران و تصميم گيرندگان و 4. جريان فرصت ها )دانش فرد، 1۳۸۹: ۲۲۵-۲۲۶(. 
در عرصه فرهنگ نيز به طور مستمر، مشكالت و همچنين راه حل هايي براي آنها ايجاد 
مي شود. به نظر مي رسد تركيب مشكالت، راه حل هايي كه بايد مطابق با مشكالت باشند و 
تصميم گيران و خط مشي گذاران شرايطي آشفته ايجاد مي كند و منجر به ايجاد الگو هاي 
تعاملي خاصي مي شود كه از شيوه هاي فراگرد خط مشي گذاري عقاليي تبعيت نمي كنند 

و معموالً به صورت آشفته عمل مي كند )ر. ك. فنج۲، ۲۰۰۸: 1۶۶(. 

مدل نهادي
رابطه خيلي نزديكي بين خط مشي عمومي و نهاد هاي دولتي وجود دارد. دقيقاً زماني به يك 
خط مشي عمومي گفته  مي شود كه چندين مؤسسه دولتي آن را پذيرفته، اجرا و اعمال كنند. 
اين نهاد ها ممكن است آنچنان سازمان يافته باشند كه اجراي يك خط مشي را تسهيل نمايند 
و براي اجراي خط مش��ي ديگر مانع ايجاد كنند. اين نهاد ها ممكن اس��ت به برخي از منافع 
مش��خص در جامعه امتياز بدهند، در حالي كه ديگران را از منفعت محروم مي س��ازند. يعني 
ممكن است افراد و گروه هاي معيني تحت شرايط ساختاري مشخص، از دسترسي بيشتري به 
امكانات دولتي برخوردار شوند؛ يعني ساختار نهاد هاي دولتي ممكن است هم در وضع و هم 
در اجراي خط مشي نقش فعال و تعيين كننده اي داشته  باشد )الواني و همكاران، 1۳۸۸: ۸۹(. 

1. Fischer & Miller
2. Fenge
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مهم تري��ن مزيت تأمل بر م��دل نهادي در فراگرد خط مش��ي گذاري فرهنگي، تالش 
نهاد هاي گوناگون براي دستيابي به منافع مورد نظر خود است كه ممكن است به حصول 
منافع عمومي آحاد جامعه منجر  شود؛ بنابراين در امر خط مشي گذاري براي اين نظام، در 
بيشتر موارد دخالت و حضور ديگر نهاد هاي جامعه الزامي است. در ايران، مدل نهادي براي 
خط مش��ي گذاري فرهنگي كاربرد بسيار زيادي دارد. اكثر مصوبات اين بخش را نهاد هاي 
خط مش��ي گذار عمومي با مشاركت نهاد هاي مرتبط با موضوع مصوبه اتخاذ مي كنند. در 
مدل نهادي اصالح يافته، نهاد هاي دولتي و غيردولتي در طرح مسئله و اجراي خط مشي 
مشاركت بيشتري داده مي شوند ولي نظارت بر عملكرد عمدتاً توسط گروه ها يا ساير نهاد ها 
)مدل گروهي( صورت مي پذيرد. اين مدل اصالحي، ضمن استفاده از مزيت همه نهادها، 

مانع گسترش تصدي گري دولتي و لزوم پاسخگويي نهاد ها مي شود. 

مدل جريان ـ دريچه ها
اين مدل كه توسط جان كينگدان مطرح گرديد، فراگرد دستور كار و نتايج آن را به صورت 
حاصل تعامل سه جريان اصلي مي داند؛ 1. جريان مسائل كه مربوط به مشكالت و معضالت 
ي��ا چالش ها و موضوعاتي اس��ت كه مورد توجه مردم و نخبگان واقع ش��ده اند. ۲. جريان 
خط مشي ها كه عمدتاً بر روي نحوه حل مسئله متمركز است و با به كارگيري فناوري حل 
مسئله، روش ها و الگو هاي تصميم گيري و قانع سازي افكار عمومي سر و كار دارد. مفروضات 
اساس��ي جامعه، امكانات و منابع، محدوديت ها و ضعف ها معيار هاي ارزيابي هر تصميمي 
است كه در اين جريان اتخاذ مي گردد. ۳. جريان سياسي كه از طريق رقابت هاي سياسي 
و بده و بستان هاي گروه هاي ذي نفوذ شكل مي گيرد كه از طريق تعامل يا فشار در پذيرش 
يا رد يك ديدگاه مي كوشند. تالقي اين سه جريان با يكديگر، ديدگاهي تلفيقي را به وجود 
خواهد آورد كه دريچه هاي خط مش��ي گش��وده مي شوند. جريان سياسي مانع از آن است 
كه متخصصان و حرفه اي ها صرفاً با ديدگاه عقاليي محض در جس��تجوي راه حل باشند و 
ب��ا حاكميت تصميم گيري عقاليي، راه را بر ورود عوامل مؤثر محيطي يا اجتماعي ببندند 
و ديدگاهي محتاط و محافظه كارانه حاكميت داش��ته باش��د. جريان خط مشي نيز، مانع از 
كلي نگري و صرفاً سياسي بودن خط مشي مي گردد. همچنين اين تالقي مانع از حاكميت 
ديدگاهي مبهم و كلي مي ش��ود كه بدون در نظر داش��تن معيار و مالك هاي خاص، طرح 
و پيش��نهاد ارائه نمايد. تالقي اين س��ه جريان، باعث هماهنگي راه حل ها و تطبيق آنها با 
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سياست ها و عقايد عمومي و روحيه ملي مي گردد از همين نقطه است كه موضوع در دستور 
كار رسمي قرار مي گيرد و فراگرد خط مشي آغاز مي شود )دانش فرد، 1۳۸۹: 1۶۶-1۶۸(. 

مدل سياسي
در اين رويكرد خط مش��ي گذاري قبل از آنكه انتخابي س��نجيده، عقاليي و كاماًل منطقي 
باش��د، حاصل بازي هاي قدرت و داد و س��تد هاي سياسي است. فراگرد آن مجموعه اي از 
نيرو هاي قدرت و نفوذ در جامعه اس��ت كه در آن بازيگران بس��ياري با هدف ها و مقاصد 
گوناگون مي كوشند تا از طريق نفوذ بر ديگران به اهداف معيني دست يابند. فراگرد سياسي 
بسيج تالش ها و توانمندي هاي مختلف براي نيل به اهدافي است كه به تنهايي تحقق پذير 
نخواهند بود بلكه حاصل تعامل يك گروه است. از منظر اين مدل يك خط مشي خوب آن 
اس��ت كه بازيگران صحنه سياس��ت و صاحبان قدرت در مورد آن به توافق رسيده باشند 
بدون آنكه تضميني وجود داش��ته باش��د كه تصميم مذكور بهترين و منطقي ترين طريق 
رس��يدن به مقصود و هدف اس��ت )الواني، 1۳۸7: ۸۸-۸7(. به اين ترتيب خروجي هاي 
سيس��تم سياس��ي خط مشي گذاري )خط مش��ي ها(، متأثر از بازيگراني چون دولتمردان، 
قانون گذاران، گروه هاي ذي نفوذند. در عالم واقع، بس��ياري از خط مشي هاي فرهنگي نيز 

به شيوه مدل سياسي اتخاذ مي شود. 

مدل سيستمي
ديويد استون )۲۰۰۲( و گابريل آلموند دو تن از صاحب نظران علوم سياسي چارچوب هاي 
مفهومي را براي درك خط مشي هاي سياسي ارائه داده اند. به ترتيبي كه هر دو نفر از طريق 
ترس��يم مدل سيس��تمي، فراگرد هاي تشخيص مسئله، شكل گيري و تصويب خط مشي را 
تشريح نموده اند )ر. ك. فيشر و سيدني1، ۲۰۰۶: 1۸7 و آلموند و همكاران، 1۳۸1: ۸-14(. 
به طور مثال استون در مدل سيستم سياسي خود ورودي ها و خروجي هاي سيستم سياسي 
را بررسي كرده، خواست ها و تقاضا هاي افراد و گروه ها )به صورت ورودي سيستم حكومتي( 
و نيز نقش احزاب و گروه ها در انتخاب، تعديل، ش��كل دهي و قرار دادن اين خواس��ت ها و 
تقاضا هاي نامحدود در دستور كار مسئوالن حكومتي را مد نظر قرار مي دهد. ولي به آنچه 
در درون دس��تگاه حكومت اتفاق مي افتد و به شكل گيري خط مشي ها و اجراي آنها منجر 

1. Sidney
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مي ش��ود، توجه نمي كند )جونز و بوم گارتنر1، ۲۰۰۵(. آلموند نيز با رويكرد سيس��تمي � 
محيطي نظام سياسي را در بستر محيط داخلي و خارجي مورد تحليل قرارداده است. مدل 
سيس��تمي ايشان شامل سه كارويژه اساسي به ش��رح زير است: 1. كارويژه هاي سيستمي 
كه ش��امل جامعه پذي��ري، گزينش كارگزاران، جمع آوري منابع و ارتباط گيري اس��ت كه 
گرچه اين كارويژه ها دخالت مستقيم در تدوين و اجراي خط مشي ها ندارند اما براي نظام 
سياسي اهميت دارند. ۲. كارويژه هاي فرايندي كه مستقيماً در خط مشي گذاري مؤثر بوده 
و ش��امل تصريح منافع گروه هاي ذي نفع، تأليف منافع، تصويب خط مش��ي، اجرا و قضاوت 
خط مشي هاس��ت و ۳. كارويژه هاي خط مشي گذاري شامل استخراج، توزيع و تنظيم است 
كه پس از تصويب خط مشي  به مثابه خروجي سيستم كاركرد هاي خود را نمايان مي سازند 
)آلموند و همكاران، 1۳۸1: 14-1۲(. نتايج حاصل از خط مشي نيز از طريق بازخور به سيستم 
برگشت داده مي شود و موجبات اصالح و بهبود خط مشي ها را فراهم مي آورد. بسياري از 
تحليل گران براي بازنگري پيچيدگي هاي فراگرد خط مشي گذاري از مدل سيستمي استفاده 
مي كنند تا آن فراگرد را بهتر درك كنند. فرض آنها بر اين است كه فراگرد خط مشي گذاري، 

يك سيستم پيچيده از كنش هاي متعامل است )باخ و تيلور۲، ۲۰۰۳(. 
كاربرد مدل سيس��تمي، ش��يوه اي براي تحليل و سازمان دهي مراودات و فراگرد هاي 
اصلي ارائه مي دهد. طرح ها و لوايح فرهنگي مصوب سيس��تم خط مشي گذاري ، خروجي 
سيستم خط مشي گذاري فرهنگي تلقي مي شوند. به طور كلي، مي توان ادعا كرد كه مدل 
سيستمي در شيوه هاي گوناگون خط مشي گذاري فرهنگي جاري است، زيرا خط مشي ها 
تحت تأثير محيط هاي متفاوتي تدوين مي ش��وند كه سيس��تم مذكور را از هر سو احاطه 
كرده اند؛ بنابراين سيستم موفق براي خط مشي گذاري ، سيستمي است كه قدرت انعطاف و 
تطبيق با محيط را دارا باشد. الگوي اقتضايي يا ايجابي، پاسخي مناسب به اين مسئله است. 

رويكرد اقتضايي
رويكرد اقتضايي نيز برگرفته از نگرش سيستمي است و ما را از اتكا به يك روش و شيوه 
خاص و منحصربه فرد در خط مش��ي گذاري بر حذر مي دارد و ش��رايط و موقعيت را عامل 
تعيين كننده اي در انتخاب شيوه مطلوب خط مشي گذاري فرض مي كند. با استفاده از الگوي 

1. Jones & Baumgartner
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اقتضايي خط مشي گذاران امكان مي يابند تا با بهره گيري از كليه شيوه ها و الگو هاي موجود 
و با توجه به ش��رايط و موقعيت هاي محيطي، بهترين و مناس��ب ترين روش را برگزينند و 

به انتخاب و وضع خط مشي بپردازند. 
در دنياي واقعي، در مواردي كه نظريه هاي جزمي قابل پياده ش��دن نيس��تند و ادعاي 
كليت داشتن و جهان شمولي آنها نفي مي شود، الگوي اقتضايي پلي بين نظريه ها و شرايط 

واقعي ايجاد مي كند و از جدايي بين نظر و عمل مي كاهد )الواني، 1۳۸7: 1۵1(. 
ب��ا عنايت به مطالب گفته ش��ده و نقاط قوت و ضع��ف هر يك از مدل هاي فوق، براي 
اينكه بتوان به يك جمع بندي كاربردي از آنها رس��يد تا آن را مبنايي براي تش��خيص و 
تطبيق خط مشي هاي موجود با مدل هاي بررسي شده قرار داد، ارائه برخي از شاخص هاي 
اصلي و تعاريف عملياتي مدل ها ضروري است كه به شرح جدول شماره 1 بيان مي شود. 

جدول1: شاخص ها و تعاريف عملياتي مدل هاي خط مشي گذاري

تعريف عملياتيشاخص هاي اصلينوع مدل

1( نخبگان 
توده

بررسي ترجيحات و ارزش هاي نخبگان حاكم 
و وضع خط مشي ها از سوي نخبگان سياسي 

و انتقال آن به توده ها 

توافق نخبگان فرهنگي اجتماعي )نه فقط نخبگان 
سياس��ي حاكم( بر روي مفروضات بنيادي جامعه 
از طريق همدلي با توده مردم و شناخت مشكالت 
اساس��ي آنان، ضمن مشورت با كارشناسان ذيربط 
ب��راي تدوين چش��م انداز فرهنگي كش��ور و وضع 

خط مشي 

2( عقاليي
 )عقالنيت 

مطلق(

وجود اهداف و ترجيحات مشخص، ديدگاه 
كل نگ��ر و دور برد، لزوم داش��تن اطالعات 
نس��بتاً كامل، خردگرايي انساني اقتصادي 
در مقاب��ل انس��ان اجتماع��ي، تمركزگ��را، 
تكنوكراتيك، قابل كاربرد به ويژه در سطوح 
سازماني، خرد و حوزه هاي فني كه تغييرات 

سريع، انقالبي، شتاب دار دارند 

محاسبه هزينه منفعت تمام پيشنهادها و راه حل ها 
پس از بررسي همه جوانب مسئله و انتخاب بهترين 

راه حل 

3( عقالنيت 
محدود 

)تغييرات 
تدريجي، 

رضايت بخش 
و اكتشافي 

ابداعي(

خردگرايي انسان اداري در مقابل اقتصادي 
كه اهدافش در قالب سازمان ها و سيستم هاي 
اجتماعي اس��ت، تغيي��رات اندك، تدريجي 
ب��ا حفظ وض��ع موج��ود، تمركز ب��ر نتايج 
كوتاه م��دت، اصالحات م��داوم و تدريجي، 
تمري��ن عملي با هدف حل مش��كل همراه 
با س��عي و خطا، داش��تن ذات محافظه كار، 
استدالل و تحليل مرحله اي و جزئي و ابداعي، 
بين مشكل و محيط بايد سازش ايجاد كرد، 
راه حل ها برمبناي عملكرد هاي گذشته است 

بنابراين از نوآوري پاييني برخوردارند

وضع خط مشي با اطالعات محدود و در نظر گرفتن 
ترجيحات و منافع اجتماعي و فرهنگي كوتاه مدت 
به جاي سود و زيان اقتصادي از سوي انسان اداري 
كه به دنبال راه حلي بس��نده و رضايت بخش است 

نه راه حل بهينه
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تعريف عملياتيشاخص هاي اصلينوع مدل

4( فراگردي 
)فرايندي( 

ن  ا خط مش��ي گذر و  م��ل  ا عو وج��ود 
بي ش��مار، اهميت بيش��تر مراحل و فرايند 
خط مشي گذاري نسبت به محتوا خط مشي

تدوين و اجراي خط مش��ي در يك مقطع خاص و 
به صورت يك عمل مس��تقل انجام نمي گيرد، بلكه 
مرحل��ه اي از ي��ك چرخه يا فراگردي را تش��كيل 
مي دهد كه ش��امل چندين فعاليت و مرحله ديگر 

است

5( آشفته

آنارشي س��ازمان يافته، ابهام در ارجحيت ها 
)س��ازمان در عم��ل اولوي��ت خ��ود را پيدا 
مي كن��د(، زي��ر س��وال ب��ودن خردگرايي، 
كاركرد بر اساس سعي و خطا، وجود سبدي 
از مشكالت و راه حل ها، مشاركت كنندگان 
موقت��ي اهميت برخي جنبه ها را كم و زياد 

مي كنند. 

خط مشي گذاري در وضعيت بسيار مبهم و بي نظم 
و پيچيده

6( نهادي

تضمين مشروعيت خط مشي از سوي دولت 
و نهادها، مش��اركت بيشتر در اجرا و اعمال 
خط مش��ي از س��وي نهاد ها به دليل تأمين 

خواست آنها

مش��اركت نهاد هاي دولت��ي و غيردولتي در طرح 
مس��ئله، وضع، اجرا و نظارت بر خط مش��ي گذاري 
براي دس��تيابي به منافع مورد نظر خود و حصول 

منافع عمومي آحاد جامعه 

7( جريان ـ 
دريچه ها

وجود جريانات گوناگون در خط مشي گذاري، 
ب��از ش��دن دريچه هايي براي حل مش��كل 
از مح��ل تعام��ل جريان��ات، جامعي��ت و 
انعطاف پذيري مس��ائل و راه حل ها، تعيين 

شدت و ضعف جريانات

خط مشي گذاري فراگردي چندسطحي، تلفيقي و 
سيس��تماتيك اس��ت كه حاصل تعامل سه جريان 

سياسي، مسائل و خط مشي هاست

8( سياسي

خط مش��ي گذاري حاصل بازي هاي قدرت، 
داد و س��تد ها و فعاليت هاي سياسي است، 
لحاظ شدن نفع گروه هاي خاص و نه الزاماً 

منافع عمومي

يك خط مش��ي خوب آن است كه بازيگران صحنه 
سياس��ت و صاحبان قدرت در م��ورد آن به توافق 
رس��يده باش��ند بدون آنكه تضميني وجود داشته 
باش��د كه تصميم مذكور بهتري��ن و منطقي ترين 

طريق رسيدن به مقصود و هدف است. 

9( سيستمي

خط مش��ي گذاري حاصل تبادالت محيطي 
و فراگرد هاي داخلي اس��ت، شيوه اي براي 
تحليل و س��ازماندهي تعام��الت، فرايند ها 
و پيچيدگي ه��اي آنها، خط مش��ي به عنوان 
بازده سيس��تم، يك مجموع��ه از نهاد ها و 
فعاليت ه��اي قابل شناس��ايي در جامعه كه 
نياز ها را به تصميمات معتبر تبديل مي كنند 
و نيازمند پشتيباني همه قشر هاي جامعه اند. 

داده ها به صورت انتظارات و نياز هاي جامعه با حمايت 
شهروندان، به درون سيستم خط مشي گذاري وارد 
شده و حاصل مراوده آنها، خط مشي تصويبي خواهد 
بود. نتايج و پيامد هاي حاصل از خط مش��ي نيز از 
طريق بازخور به سيس��تم برگشت داده مي شود و 
موجبات اصالح و بهبود خط مشي را فراهم مي آورد. 
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روش تحقيق
پژوه��ش پي��ش رو ماهيت توصيفي و اس��تنباطي دارد و در آن به طراحي مفهومي مدل 
پرداخته ش��ده اس��ت. همچنين براي مباحث نظري آن از روش مطالعات كتابخانه اي و 
براي تحليل خط مشي ها و مدل تحقيق از فنون تحليل محتوا و تجزيه و تحليل سيستم 
بهره گرفته ش��ده اس��ت. در بخش نظري اين تحقيق، تالش شده است تا با بررسي نقاط 
قوت و ضعف مدل هاي مطرح خط مش��ي گذاري عمومي و متناسب با كاركرد هاي بخش 
فرهنگ، بتوان با استفاده از خاصيت هم افزائي به تلفيق مناسب مدل ها پرداخت و به ارائه 
يك مدل جامع خط مش��ي گذاري فرهنگي اقدام نمود. در بخش عملي اين تحقيق هم، 
با اس��تفاده از تعاريف عملياتي و شاخص هاي برگرفته از مدل هاي موجود )جدول1(، به 
تحليل محتواي خط مشي هاي كالن شوراي عالي انقالب فرهنگي در حوزه فرهنگ و سير 
تدوين و تنظيم خط مش��ي هاي مربوطه پرداخته ش��د تا نوع مدل مناسب خط مشي هاي 
مربوطه، تش��خيص داده ش��ود. بايد توجه داش��ت كه تعيين مدل غالب خط مشي، فقط 
از روي متن آن حاصل نمي ش��ود، بلكه مس��ير طي ش��ده از مرحله پيشنهاد خط مشي تا 
مراحل كارشناس��ي، اصالحات، ش��كل دهي، تصويب و غيره كه اصطالحاً فراگرد ناميده 
مي ش��ود، همگي در تعيين مدل خط مش��ي گذاري مؤثر مي باشند و همين موضوع، كار 
را براي محققان اين حوزه دش��وار مي س��ازد؛ زيرا خط مش��ي ها حاصل كار طوالني افراد 
و واحد هاي گوناگون بوده، اجزاي آن در دوره هاي گوناگون مديريتي س��ازمان ها ش��كل 
گرفته اند؛ ضمن اينكه معموالً دسترس��ي به اسناد پشتيبان آنها نيز به لحاظ طبقه بندي 
بودن، س��خت يا غيرممكن اس��ت. عالوه بر اين، ممكن است برخي خط مشي ها به دليل 
وجوه متفاوت به كار رفته در آنها، به بيش از يك مدل شناسايي شوند و يا توسط محققين 
گوناگون به انواع گوناگوني منس��وب گردند؛ از اين رو، براي حل اين مش��كل با اس��تفاده 
از آزمون هاي محاس��به پايايي )از جمله بررس��ي مجدد 1۰% خط مشي ها به قيد قرعه و 
حصول نتايج مشابه( و فرمول ويليام اسكات )بديعي، 1۳74: ۵۶ و باقري، 1۳۸1: ۸۰(، 
ضري��ب قابليت اعتماد الگو هاي تش��خيصي بي��ش از ۹۰% تعيين گرديد. به طوري كه در 
بررسي مجددي كه توسط محققين، دو ماه بعد از بررسي اوليه انجام شد ميزان مشابهت 

مدل هاي تش��خيصي بيش از ۹۰% بود. 
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Pe = Σi و 
k Pi

     در اين فرمول:  2
 

k = تعداد مدل هاي مورد بررسي             Pi = نسبت هر مدل
π = ضريب قابليت اعتماد                     Po = درصد توافق مشاهده شده

Pe = درصد توافق مورد انتظار

يافته هاي تحقيق
شوراي عالي انقالب فرهنگي، به منزله مرجع سياست گذاري فرهنگي كشور، مي تواند براي 
اتخاذ خط مشي هاي مناسب براي بخش فرهنگ كشور اقدام نمايد. برخي از اين خط مشي ها، 
موردي و مختص به يك دستگاه اجرايي بوده و بخشي نيز كالن و در برگيرنده اقدام چندين 
نهاد و دس��تگاه فرهنگي اند. البته در اين پژوهش، خط مش��ي فرهنگي به مفهوم خاص آن 
در نظر گرفته  شده و خط مشي هاي كالن فرهنگي مورد توجه قرار گرفته اند لذا از بررسي 
مجموعه قابل توجهي از خط مشي هاي اين شورا )كه اختصاص به موضوعات آموزش عالي 
دارد(، اجتناب شده است. همچنين بسياري از خط مشي هاي فرهنگي در طول دوره ۲7 ساله 
مورد بررسي )از آغاز تشكيل شورا در1۳۶۳ تا 1۳۹۰(، چندين بار مورد اصالح و تكميل قرار 
گرفته اند؛ در اين گونه موارد صرفاً آخرين و كامل ترين خط مشي ها مورد توجه قرار گرفته اند. 
لذا در جدول ۲، فهرس��ت برخي از مهم ترين خط مشي هاي فرهنگي از مجموعه مصوبات 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي آمده است. البته كفايت اين نمونه آماري، حاصل بهره گيري 
از نتايج چندين پژوهش مرتبط، به منظور شناسايي سهم خط مشي هاي كالن آن شورا از 
ميان مجموعه مصوبات آن است )ر. ك. باقري، 1۳۸1: 1۹4، رستگارخالد، 1۳۸1 :7۹۲(. 

جدول2: خط مشي هاي كالن فرهنگي شوراي عالي انقالب فرهنگي و مدل هاي خط مشي گذاري آن

شماره موضوع مصوبهرديف 
جلسه

تاريخ 
مدل خط مشي گذاريتصويب

عقاليي � نهادي14۹۶7/۲/۲۰اهداف و سياست ها و ضوابط نشر كتاب 1

نهادي � فراگردي1۶۵۶7/7/1۲سياست تحقيقاتي كشور۲

نهادي � سياسي1۶۲۶۹/۸/۲۹ش ماساسنامه طرح شاهد۳

نهادي۲۶۳7۰/۸/14اساسنامه جهاد دانشگاهي4

عقاليي۲۶۶7۰/۹/1۲تشكيل واحد ارشاد وامداد در كنار دادگاه هاي مدني خاص۵

=
Po-Pe

1-Pe
π
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تاريخ 
مدل خط مشي گذاريتصويب

آشفته۲7۳7۰/1۲/1۳تصويب اجراي طرح بررسي مسائل و مشكالت زنان كارگر۶

نهادي۲۸771/۵/۶اساسنامه شوراي عالي جوانان7

نهادي � سيستمي۲۸۸71/۵/۲۰سياست هاي اشتغال زنان۸

عقاليي � سيستمي۲۸۸71/۵/۲۰اصول سياست فرهنگي۹

فراگردي۳147۲/۶/۳۰آيين نامه نام گذاري روز هاي خاص1۰

نهادي � عقاليي۳4۰7۳/۸/1۰اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان11

سيستمي۳۵۰74/۲/1۹موافقت اصولي با طرح تقويت رشته هاي هنر1۲

سيستمي � فراگردي۳747۵/۲/۲۵اساسنامه شهرك هاي علمي تحقيقاتي1۳

فراگردي � عقالنيت ۳۸77۵/۹/۶آيين نامه نام گذاري خيابان ها و اماكن و مؤسسات عمومي14
محدود

نهادي � آشفته4۰77۶/7/۲۲سياست هاي فرهنگي اجتماعي ورزش زنان كشور1۵

عقاليي � سيستمي41۳7۶/11/14اصول و مباني و روش هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف1۶

نهادي41۸77/۲/۸آيين نامه شوراي عالي اطالع رساني17

عقالنيت محدود41۹77/۲/۲۲سياست هاي حمايت و هدايت استعداد هاي درخشان1۸

عقاليي � سيستمي4۳۹77/1۲/۲۵اهداف و سياست هاي كلي فرهنگي برنامه سوم توسعه كشور1۹

رضايت بخش4447۸/4/1سياست هاي آموزش هاي ديني۲۰

رضايت بخش4۵۵7۸/1۰/14آيين نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومي كشور۲1

سيستمي4۵77۸/11/۲۶سياست هاي هنر هاي نمايشي۲۲

فراگردي4۵۹7۸/11/۲4آيين نامه ارزيابي وضع فرهنگي و علمي كشور۲۳

سيستمي � عقاليي4۵۹7۸/1۲/۲4سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي۲4

عقالنيت محدود4747۹/11/11آيين نامه نحوه نظارت بر عالئم، نشانه ها و تصاوير روي البسه۲۵

نهادي � رضايت بخش47۶7۹/1۲/۹اصول و مباني سياست هاي تحقيقاتي مسائل زنان۲۶

سياسي � عقالنيت 4۸۰۸۰/4/1۲سياست هاي فرهنگي ج. ا. ا در حوزه مطبوعات۲7
محدود

نهادي � رضايت بخش4۸۸۸۰/۸/1۵مقررات و ضوابط شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي۲۸

بررس��ي ادغام امور پرورش��ي و آموزشي در ساختار جديد ۲۹
رضايت بخش4۹۳۸۰/11/۹آموزش و پرورش

سياس��ت هاي فرهنگ��ي اجتماعي بهينه س��ازي وضعيت ۳۰
نهادي � عقاليي۵۰۲۸1/۵/۲۲خوابگاه هاي دانشجويان
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شماره موضوع مصوبهرديف 
جلسه

تاريخ 
مدل خط مشي گذاريتصويب

نهادي � عقاليي۵۰۵۸1/7/1۶سياست هاي فرهنگي � تبليغي روز زن۳1

سياس��ت هاي بهبود وضع گ��ذران اوقات فراغ��ت زنان و ۳۲
نهادي � سيستمي � ۵1۳۸1/1۲/۲۰دختران

فراگردي

رضايت بخش � سياسي۵1۶۸۲/۲/1۶سياست هاي فعاليت هاي بين المللي زنان ۳۳

فراگردي � رضايت بخش۵1۹۸۲/۳/۲7سياست ها و راهكار هاي كاهش مهاجرت نخبگان۳4

فراگردي۵۳۰۸۲/۹/۲۵شاخص هاي فرهنگي۳۵

فراگردي � سيستمي۵۳۰۸۲/۹/۲۵راهكار هاي اجرايي ارتقاي علم و فناوري كشور۳۶

رضايت بخش � فراگردي۵۳1۸۲/1۰/۹سياست هاي حمايت از اشتغال هنرمندان۳7

نهادي � رضايت بخش۵4۲۸۳/4/۲۳اساسنامه شوراي گسترش حوزه هاي علميه۳۸

عقاليي � نهادي۵4۶۸۳/۶/۳1منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام ج. ا. ا۳۹

سيستمي۵۵۳۸۳/1۰/۲۲آيين نامه ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور4۰

آيين نام��ه ش��وراي هماهنگ��ي و برنامه ريزي آموزش��ي و 41
فراگردي۵۵4۸۳/11/۶بازآموزي مديران فرهنگي

عقاليي � نهادي۵۶۲۸4/۳/1۰اساسنامه بنياد ملي نخبگان4۲

عقاليي۵۶۳۸4/۳/۲4سياست هاي سنجش افكار عمومي4۳

اهداف و اصول تش��كيل خانواده و سياس��ت هاي تحكيم و 44
عقاليي � فراگردي۵۶4۸4/4/7تعالي آن

تغييرات تدريجي۵۶۵۸4/4/۲1سياست ها و اولويت هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني4۵

سياس��ت هاي توزيع و نمايش فيلم هاي س��ينمايي و مواد 4۶
سياسي � عقالنيت ۵7۰۸4/7/۲۶سمعي و بصري خارجي

محدود

سيستمي۵7۶۸4/1۰/۲۰شيوه نامه رصد فرهنگي كشور47

نهادي � سيستمي۵۸1۸۵/1/۲۹آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي استان4۸

نهادي � رضايت بخش۵۹۵۸۵/۹/۲1سياست هاي سوادآموزي4۹

رضايت بخش۵۹۶۸۵/1۰/۵اساسنامه خانه ملي گفتگوي آزاد۵۰

سياست هاي ساماندهي ش��ئون فرهنگي در مناسبت هاي ۵1
نهادي � رضايت بخش۶۰۳۸۶/۲/11مذهبي

عقاليي۶1۳۸۶/۸/۸سياست ها و راهبرد هاي ارتقاي سالمت زنان۵۲

لزوم پيش بيني پيوست فرهنگي براي طرح هاي اقتصادي ۵۳
فراگردي � سيستمي۶1۸۸۶/11/۲و عمراني
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سياس��ت ها و ضوابط پايگاه اس��تنادي علوم جهان اسالم ۵4
)ISC(۶۲۳۸7/۲/1۰سيستمي � رضايت بخش

تغييرات تدريجي۶۲4۸7/۲/۲4ماده واحده اصول حاكم بر سياست هاي برنامه پنجم۵۵

نهادي � سيستمي � ۶7۳۸۹/۸/4سند نهضت مطالعه مفيد۵۶
فراگردي

عقاليي � سيستمي � ۶7۹۸۹/1۰/14سند نقشه جامع علمي كشور۵7
فراگردي

نهادي۶۸۲۸۹/11/۲۶آيين نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده۵۸

عقاليي � سيستمي � ۶۹7۹۰/7/۵سند تحول بنيادين آموزش و پرورش۵۹
فراگردي

عقاليي � سيستمي � ۶۹۹۹۰/۸/۳سند راهبردي علوم و فناوري شناختي۶۰
فراگردي

بر اساس جدول باال، چنين به نظر مي رسد كه شوراي عالي انقالب فرهنگي، در مجموعه 
مصوبات خود كم و بيش از همه مدل هاي خط مشي گذاري استفاده كرده است و ميزان 
اس��تفاده از آنها به ش��رح نمودار 1 تعيين شده اس��ت. البته داليل علمي نحوه تشخيص 
الگو هاي به كار رفته در هر يك از اين مصوبات و چرايي كاربست آن الگو ها براي هر يك 
از مصوبات، خود بحث مفصلي مي طلبد كه از حوصله اين مقاله خارج است و به ضرورت 
اختص��ار فقط به برخي از آنها اش��اره مي ش��ود. به طور مثال با م��روري بر متن و فرايند 
تصويب مصوبه »اجراي طرح بررسي مسائل و مشكالت زنان كارگر« كه در واقع دومين 
مصوبه پيش��نهادي ش��وراي فرهنگي اجتماعي زنان بعد از 4/۵ سال از تشكيل آن شورا 
بوده است و با الگوي آشفته تطبيق يافته  است )رديف ۶ جدول ۲( دريافت مي شود كه 
آن شورا در آن زمان عالوه بر اينكه در خصوص وظايف و اولويت هاي سازماني خود دچار 
ابهام بوده است، سياست نويسي و اصول تنظيم خط مشي را نيز رعايت ننموده است؛ چرا 
كه در متن اين مصوبه هيچ چيزي غير از يك طرح نامه )پروپوزال( تحقيقاتي مش��اهده 
نمي ش��ود كه اصوالً محل تصويب اين طرح نامه هم مي بايست معاونت پژوهشي سازمان 
متبوع باشد نه شوراي عالي انقالب فرهنگي. از طرف ديگر درخصوص اجرا و نظارت اين 
ط��رح آمده ك��ه »وزارت كار و امور اجتماعي با نظارت ش��وراي فرهنگي اجتماعي زنان 
طرح را در س��طح ايران به اجرا در خواهد آورد و در صورت اعالم نياز وزارت كار و امور 
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اجتماعي، كليه وزارتخانه ها و سازمان ها همكاري و هماهنگي هاي الزم را به عمل خواهند 
آورد«. از اين رو جداي از اينكه همكاري و هماهنگ نمودن كليه وزارتخانه ها و سازمان ها 
در حدود اختيارات وزارت كار و امور اجتماعي نيست، در اين مصوبه سيستمي نيز براي 
اين هماهنگي و نظارت طراحي نش��ده است. همچنين هيچگاه نتايج احتمالي اين طرح 
بعد ها نيز مبناي تدوين خط مش��ي كلي تر ديگري قرار نگرفت و معلوم نيس��ت كدام يك 
از اهداف آن ش��ورا با اجراي اين طرح محقق ش��ده باش��د. از اين رو با ابهام و آش��فتگي 
كه در اهداف، اولويت ها و نحوه طرح مس��ئله ديده مي ش��ود، الگوي خط مشي گذاري آن 

»آشفته« تشخيص داده شد. 
در مثال��ي ديگ��ر مي توان به مصوبه »اصول سياس��ت فرهنگي« )رديف ۹ جدول ۲( 
اش��اره كرد كه مروري بر متن و فرايند تصويب آن نش��ان مي دهد پيش��نهاد اين مصوبه 
حاصل كار هاي كارشناس��ي و مذاكرات متعددي بين خبرگان و دستگاه هاي فرهنگي با 
ش��وراي فرهنگ عمومي بوده است كه تصويب آن در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي نيز 
به دليل حساس��يت و دقت الزمه براي آن از س��ال هاي 1۳۶۹ تا 1۳71 به طول انجاميده 
اس��ت. چرا كه از اين مصوبه مي توان به عنوان ابر خط مش��ي1 فرهنگي كه هدايت كننده 
س��اير خط مشي هاس��ت نام برد از اين رو در اين خط مشي، جهان بيني و چشم انداز حاكم 
بر اصول سياس��ت فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به تصوير كشيده شده و بخش هايي 
همچون اهداف فرهنگي كش��ور، اهداف و اصول سياس��ت فرهنگي، منبهات، اولويت ها و 
سياس��ت هاي كلي با موضوعات فرهنگ و هنر، دانش��گاه، تاريخ انقالب اس��المي و دفاع 
مقدس، زيارت و س��ياحت، روابط خارجي آن را تكميل نموده اس��ت. همچنين ناظر و 
مجريان خاص و عام اين سياست فرهنگي و نحوه گزارش دهي آنها مشخص شده است. 
بدين لحاظ مشاهده مي گردد چون در فرايند تدوين اين خط مشي، حتي االمكان از همه 
اطالعات و ديدگاه ها اس��تفاده ش��ده و پس از محاسبه س��ود و زيان و پيامد هاي آنها با 
مالحظه داشتن اسناد باالدستي اقدام به تنظيم خط مشي شده، الگوي خط مشي گذاري 
حاكم بر آن تلفيقي از الگو هاي »عقاليي و سيس��تمي« تشخيص داده شده است. گرچه 
ممكن است در عرصه اجرا، بازخورد گيري و نظارت ضعف هايي در نظام اداري حاكم بر 
آن مش��اهده نمود ليكن در س��طح تئوري اين مصوبه از حداقل معيار هاي الزم الگو هاي 

مذگور برخوردار مي باش��د. 

1. Mega Policy
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بدين لحاظ نتايج جدول فوق نش��ان مي دهد كه از ۶۰ خط مش��ي كالن فرهنگي 
تع��داد ۳۶ ع��دد از آنها )۶۰% خط مش��ي ها( تركيبي بوده و با ن��گاه تك بعدي تنظيم 
نش��ده اند. ضمناً قس��مت عمده اين خط مشي هاي تركيبي مربوط به دهه اخير فعاليت 
آن ش��ورا بوده كه اين مي تواند نش��انه بهبود وضعيت خط مشي گذاري در شوراي عالي 

انقالب فرهنگي باش��د. 

نمودار1: نسبت استفاده از انواع مدل هاي خط مشي گذاري در خط مشي هاي كالن فرهنگي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي

مدل هاي مناسب براي خط مشي گذاري فرهنگي كشور
ارائه يك ش��يوه و الگوي خاص براي خط مش��ي گذاري كه قادر باش��د در شرايط متغير و 
متحول فزاينده، در برابر نفوذ محيط هاي گوناگون و متنوع موجود، پاس��خگو و كارس��از 
باشد، دشوار است. در چنين شرايطي بايد از مطلق گرايي پرهيز كرد و به دنبال الگوهايي 
بود كه در مقابل شرايط متغير امروز بتوانند از طريق تلفيق و تركيب و با انعطاف پذيري 
كافي، به نياز ها پاس��خي مناسب و درخور بدهند. خط مشي گذاري به صورت يك سيستم 
باز، تحت تأثير محيط هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فني، اقليمي 
و س��ازماني پيرامون قرار مي گيرد. خط مش��ي گذاري در قالب سيس��تم، حاصل داده هاي 

فراگردي
%17

نهادي
%۲۲

رضايت بخش + 
عقالنيت محدود + 
تغييرات تدريجي

عقاليي%1۹
%1۸

سيستمي
%1۸

آشفته
سياسي    %۲

%4 
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محيطي و جرياني است كه راه حل هايي را به صورت خط مشي، براساس مشكالت دريافتي 
ارائه مي دهد )الواني، 1۳۸7: 14۹(. 

از اي��ن رو در موض��وع بين رش��ته اي و چندوجهي خط مش��ي گذاري فرهنگي، نگرش 
سيستمي سعي بر آن دارد تا ساير مدل ها را در جهت تدوين يك مدل همه جانبه و عام ، 
به هم نزديك س��ازد. به عبارت ديگر، در اينجا نگرش سيس��تمي به اين معناست كه كليه 
اجزاء يا عناصر هر پديده نس��بت به هم متعامل و با يكديگر پيوس��ته بوده و با اين ارتباط 
يك كل را تشكيل مي دهند. يك سيستم متشكل از عناصر و زيرسيستم ها )سيستم هاي 
فرعي( است كه به يكديگر وابسته و مربوط مي باشند. اين زيرسيستم ها با يكديگر در تعامل 
هستند و يك مجموعه واحد و منسجم را تشكيل مي دهند. با اين تعريف هر پديده اي را 
مي توان با ديد سيس��تمي مورد تجزيه و تحليل قرار داد يا به نمايش در آورد. فقط بايد 
بتوان بين اجزاء، يك مجموعه ساخت. اين مقاله، تغيير نگاه خط مشي گذاري از وضعيت 
يك بعدي به چندبعدي را در نظر دارد. به عبارت ديگر، اين مدل تلفيقي، به آش��تي ميان 

مدل هاي مختلف خط مشي گذاري مي انجامد. 

م��دل  كاربس��ت 
نخبگان توده براي 
تدوين چشم انداز با 
مفروضات بنيادين 
و  اهداف  جامع��ه، 
اساس��ي،  نيازهاي 
تصاوي��ر  ترس��يم 

وضع مطلوب
موقعيت  احص��اي 

وضع موجود

م��دل  كاربس��ت 
عقالي��ي  ب��ر روي 
و  مناف��ع  تصري��ح 
تقاض��اي گروه ه��ا، 
روزم��ره،  مس��ائل 
ي  خط مش��ي ها
موجود، نتايج تحليل 

روندهاي گذشته
تنقي��ح و پاالي��ش 

عقاليي اطالعات

كاربست مدل هاي 
و  سيس��تمي 
فراگ��ردي ب��راي 
طراحي خط مشي 
تحليل  و  جدي��د 

سيستمي
تدوين دستور كار 
به  ش��كل دهي  و 

خط مشي

خط مش��ي و  ابالغ 
كاربس��ت  با  اقدام 
مدل نهادي و مدل 
تغيي��رات تدريجي 
پياده س��ازي  براي 
برنامه هاي عملياتي
نه��ادي  اج��راي 
مصوب��ات و اجراي 
تدريجي برنامه هاي 

مرتبط با آن

اهداف  تحق��ق 
چش��م انداز،  و 
احساس رضايت 

عمومي
وض��ع  تحق��ق 

مطلوب

داده هانهاده ها
دستورگذاري و 

پيامدهابازداده  هاتصويب

رصد محيط و ارائه بازخور 

محيط و سيستم هاي فعال در آن

نمودار2: مدل پيشنهادي سيستم خط     مشي گذاري فرهنگي آينده نگر
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اجزاي الگوي پيشنهادي و نحوه هم افزائي مدل ها
نم��ودار۲، ي��ك الگ��وي تلفيقي با رويكردي اقتضايي را نش��ان مي دهد ك��ه از مدل هاي 
سيس��تمي، نخبگان توده، عقاليي، تغييرات تدريجي و نهادي پديد آمده اس��ت كه همه 
در قالب مدل فراگردي مس��تقر مي ش��وند. نتايج تحقيق )جدول۲( نشان داد كه در حال 
حاضر در سيستم خط مشي گذاري فرهنگي كشور تمام مدل هاي فوق، عمدتاً به طور مجزا 
به كار گرفته مي ش��وند. الگوي پيشنهادي ما در قبال نارسايي ها و محدوديت هاي كاربرد 
منف��ك و جدا جداي هريك از مدل ها قابليت هاي تأمل برانگيزي دارد و مي تواند ظرفيت 
استفاده از نهاد ها و دستگاه هاي مرتبط با سيستم فرهنگي كشور را در امر خط مشي گذاري 
افزايش دهد و سيس��تم خط مش��ي گذاري فرهنگي را به مثابه يك سيستم باز در تعامل با 

محيط، در نظر مي گيرد. 
كاربست هر يك از مدل هاي مذكور در جاي مناسب خود در فرايند خط مشي گذاري 
نارس��ايي هاي كارب��رد انفرادي هر يك از آنها را مرتف��ع مي نمايد و اين در واقع خاصيتي 
است كه در اثر تلفيق و هم افزا شدن مدل ها پديد مي آيد چرا كه خط مشي گذاري فرهنگي 
فرايندي طوالني و پيچيده است كه از عهده هيچ كدام از مدل هاي رايج به تنهايي برنمي آيد. 
در اينج��ا مدل سيس��تمي، به منزله پايه و اس��اس اين مدل تلفيق��ي، محيط بر بقيه 
مدل هاست و مدل فراگردي نيز ترتيب مراحل سيستم و تقدم كاربست مدل ها را به اجرا 
در مي آورد. اين سيستم خط مشي گذاري از اجزاي داده، دستورگذاري و تصويب، بازداده 
و حتي برايند يا پيامد هاي وضع مطلوب تش��كيل ش��ده است. به فراخور ماهيت موضوع 
)فرهن��گ(، مي ت��وان نهاده ها را نيز پيش از بحث داده ه��ا در نظر گرفت كه در آن آرمان 
ها، اهداف و نياز هاي فعلي برگرفته از مفروضات بنيادي جامعه، چش��م انداز آتي فرهنگ 
جامعه را به تصوير مي كشند. در جزء آخر )پيامد( نيز، مراتب تحقق اهداف و چشم انداز، 
محاس��به مي ش��ود تا در صورت نقصان و يا عدم تطبيق با تصوير وضع مطلوب، با مدل 
تغييرات تدريجي و از طريق بازخور، به اصالح نقايص عملكردي بپردازد؛ مگر در مواردي 
كه نقايص مورد نظر بر اش��كاالتي اساس��ي داللت داشته باش��ند كه در اين موارد بايد با 
بازگشت به ابتداي سيستم، فراگرد مذكور مجدداً طي شود. البته مي توان به منظور اصالح، 

از چرخه بازخورد در هر كدام از مراحل قبلي نيز استفاده به عمل آورد. 
در مرحله نهاده ها كار با مدل اصالحي نخبگان توده ش��روع مي ش��ود اين قس��مت از 
سيستم، وظيفه گردآوري و تلفيق محتويات فرهنگي اقشار جامعه و تعيين نياز هاي اساسي 
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كش��ور را براي تصويرپردازي از آينده به عهده دارد. ورودي اين بخش، مفروضات بنيادي 
جامعه، ارزش ها و آرمان ها و خروجي آن چشم انداز فرهنگي جامعه است. در مرحله ورود 
داده ها، خروجي خرده سيستم قبلي )چشم انداز(، به مثابه ورودي اين خرده سيستم عمل 
نموده و در فراگرد داخلي اين قسمت پس از تطبيق مسائل روزمره با آن، مسئله فرهنگي 
جامعه مش��خص شده و سپس دستور كار خط مش��ي گذاري تدوين مي گردد. كار تدوين 
خط مشي عمدتاً بااستفاده از مدل عقاليي آغاز مي شود كه با درك مسائل و مشكالت روز، 
به جمع آوري داده ها و كسب اطالعات كامل براي تطبيق آن با اسناد باالدستي )چشم انداز( 
پرداخته مي ش��ود تا اولويت آن مسائل براي خط مشي گذاري مشخص گردد؛ به دنبال آن 
پيامد هاي هر تصميم يا راه حل به طور دقيق محاسبه مي گردد و گزينه هايي كه باالترين 
بازده را دارند، پيش��نهاد مي ش��وند. در مرحله دستورگذاري و تصويب، داده هاي به دست 
آمده از مرحله قبل در قالب مدل هاي سيستمي و فراگردي ساختار پيدا كرده و خروجي 
سيستم كه همانا خط مشي است، در مرحله بازداده نمود پيدا مي كند. در مرحله شكل گيري 
بازداده ها، خط مش��ي تدوين ش��ده، به وسيله مدل نهادي و س��اير نهاد هاي ذيربط جامعه 
اجرا مي ش��ود. در اين مرحله به منظور كاهش مقاومت در برابر خط مشي جديد، مي توان 
براي پياده س��ازي برنامه هاي عملي از مدل تغييرات تدريجي در اجراي خط مش��ي قبلي 
بهره گرفت. در اين مرحله اس��ت كه بايد مدل هاي مطلوب تغييرات فرهنگي را متناسب 
با ش��رايط هر اقدام و عمل، به كار گرفت و اجرا نمود. بعد از اقدام، مرحله كنترل )پايش 
و ارزيابي( مطرح مي ش��ود كه با رصد مس��تمر وضع موجود محيط داخل و خارج، ميزان 
تحقق اهداف )رسيدن به وضوح تصاوير عيني( مشخص مي گردد. مرحله آخر سيستم نيز، 
كارآمدي خط مشي ها را كه مجموع كارايي و اثربخشي است، مورد سنجش قرار مي دهد. 
بديهي است خط مشي هاي ناكارآمد جهت اصالح و تغيير در چرخه بازخور قرار مي گيرند 
و خط مش��ي هاي كارآمد با تحقق اهداف و چش��م انداز، موجبات كسب رضايت عمومي و 
نهايتاً ارتقاي فرهنگ جامعه مي ش��وند. لذا مي توان اهداف را تكه هاي تقسيم شده تصاوير 
وضع مطلوب )هر هدف يك تكه از جدول يا پازل تصويرپردازي شده( دانست. بديهي است 
كه تحقق همه اهداف ما را به تجس��م عيني تصوير نهايي رهنمون مي س��ازد و اگر هدفي 
از اين سيستم محقق نشده باشد، با تحليل علت عدم موفقيت مي توان با ارائه بازخور به 
اصالح آن پرداخت. به عبارت ديگر، كار تدوين خط مشي در هر يك از مراحل فوق توسط 
مدل مربوط به آن مرحله، به يك درجه از پختگي مي رسد و در نهايت، در مرحله بازداده 
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است كه تدوين نهايي انجام مي پذيرد و در مراحل بعد از تدوين، نوبت به اجرا، اثربخشي 
و پيامدسنجي خط مشي مي رسد. 

در اي��ن مدل مجموعه هاي نقطه چين اجزاي انتزاعي )ذهني( سيس��تم را تش��كيل 
مي دهند كه عبارت اند از نهاده ها و پيامد ها كه در ابتدا و انتهاي فرايند خط مش��ي گذاري 
قرار گرفته اند و به اين دليل ذهني قلمداد شده اند كه اوالً در وضعيت فعلي خط مشي گذاري 
كش��ور به درس��تي شكل نگرفته و كمتر نش��اني از آنها وجود دارد ثانياً يافتن فرايند هاي 
داخلي و توافق بر س��ر نحوه عمل موضوعات آنها به دليل احساس��ي بودن، وجود تفاسير، 

ساليق و برداشت هاي گوناگون احتماالً مشكل تر و پرچالش تر از اجزاي عيني هستند. 
اين مدل پس از طراحي اوليه براي اعتبارسنجي و ارزيابي در دو مرحله در اختيار 4۰ 
تن از خبرگان خط مشي گذاري قرار گرفت كه نتايج آن ضمن تكميل مدل اوليه موجبات 
تأييد آن بر اساس اعتبار صوري خبرگان را فراهم نمود و ميانگين پايايي گويه هاي مورد 
سنجش آن هم در ميان اجزاي متفاوت سيستم، ۰/۸۲7 به دست آمد كه ضريب قابليت 

اعتماد بااليي به حساب مي آيد )باقري، 1۳۹1: 144(. 

رويكرد هاي آينده نگرانه مدل
آينده نگاري، يكي از الزامات اساسي هر نوع خط مشي گذاري است و امروزه جاي خود را در 
ميان تمام موضوعات راهبردي باز نموده است. در پژوهش هاي آينده نگاري، پژوهشگر با 
استفاده از روش هاي مختلف نظير روندشناسي، بررسي و تحليل نظريه ها، فنون پيش بيني 
و برآورد، شبيه س��ازي، مدل س��ازي، استنباط و غيره، وضعيت آينده پديده، سيستم و يا 
س��اختار را تصويرس��ازي و برنامه ريزي مي نمايد. از آنجا كه اين مقاله به طراحي سيستم 
مي پردازد، لذا پس از بررسي و تحليل نظريه ها، به شبيه سازي يا مدل سازي يك سيستم 
پرداخته اس��ت. همچنين در اين مدل محل تأثير چهار پيشران ساخت آينده )تصويرها، 
روندها، رويداد ها و اقدامات( در هر يك از خرده سيستم هاي هدف و نحوه استفاده از آنها 
در فرآيند سيس��تم جانمايي و مش��خص شده تا خط مشي گذار بسته به موقعيت خود در 
فرايند، به نحوه كنش و واكنش هاي خود در رابطه با آينده خط مشي واقف گردد. به طوري كه 
در بخش ابتدايي اين سيستم كه خرده سيستم نهاده نام دارد يكي از كليدي ترين اعمال 
آينده پژوهي كه تصويرسازي از آينده است شكل مي گيرد. اين تصويرپردازي چيزي بيش 
از »پيش بين��ي آينده« اس��ت كه در غير اين صورت ج��ز »بازگويي وضع موجود در يك 
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افق زماني ديگر« كاري بيش��تري انجام نش��ده است بلكه در اين سيستم با بهره گيري از 
چشم اندازس��ازي )در خرده سيس��تم نهاده(، تجزيه و تحليل روند هاي حال و گذشته )در 
خرده سيس��تم داده(، انجام اقدام به موقع و مناسب )در خرده سيستم بازداده( و با رويكرد 
آينده پژوهي مشاركتي مبتني بر يادگيري حين عمل كه از اقسام چهارگانه آينده پژوهي 
است؛ در واقع طرحي منسجم و نظام مند براي آينده پژوهي فاخر در حوزه خط مشي گذاري 

فرهنگي رقم زده مي شود نه اينكه صرفاً مدلي براي برنامه ريزي راهبردي سنتي باشد. 
در تعري��ف اين پيش��ران ها مي ت��وان گفت از »تحليل روند«ها، نق��اط ضعف و تهديد 
معين مي ش��ود كه مي بايد از آنها براي تبديل ش��دن به نقاط قوت و فرصت استفاده شود 
تا نتايج حاصل از تحليل روند به منزله ورودي هاي فراگرد دس��تورگذاري و تصويب، به كار 
روند. »تصاوير« عبارت اند از آينده مطلوبي كه براي فرهنگ ترس��يم مي ش��ود. تصوير هاي 
آينده، كه چشم انداز ها را مي توان از مصاديق برجسته آنها دانست، كاركرد كششي دارند، 
به اين معنا كه وضع موجود را به س��وي تحقق خود برمي كش��ند و از اين رهگذر آينده را 
مي س��ازند. بديهي است آينده به س��ود تصويري شكل مي گيرد كه كشش بيشتري ايجاد 
مي كند و از آنجا كه امروزه خلق آينده هاي متفاوت است كه در ميان ملت ها خريدار دارد 
لذا رقابتي ش��ديد در پش��ت پرده براي ارائه تصوير هاي رقيب آينده در جريان است كه در 
اين ميان چشم اندازس��ازي روش��ي كارآمد براي انتقال اطمينان بخش ارزش هاي فرهنگي 
به آينده معرفي شده است. اين چشم انداز فرهنگي را مي توان در نقشه مهندسي فرهنگي 
مش��اهده نم��ود. »اقدام« را مي توان گام هاي الزم براي اج��راي راهبرد هاي تنظيمي براي 
نيل به اهداف يا ترس��يم تصاوير ذهني و مرحله اصلي سيس��تم خط مشي گذاري دانست. 
»رويدادها« اغلب حوادث پيش بيني نشده اي هستند كه انواع منفي آنها ممكن است مسير 
سيستم خط مشي گذاري را منحرف ساخته، در روند تحقق تصاوير وضع مطلوب، اختالل 
ايجاد كنند. اينها در واقع، عوامل اصلي ايجاد آنتروپي در سيستم خط مشي گذاري محسوب 
مي شوند. رويداد هاي مثبت را نيز مي توان تسهيل گر، تقويت كننده و تسريع كننده فراگرد 
سيستم دانست. رويداد ها ممكن است بر تمام مراحل خط مشي گذاري تأثيرگذار باشند. لذا 
محل خاصي براي تأثيرگذاري آنها در اين مدل در نظر گرفته نشده است ولي محل تأثير 
بقيه پيش��ران ها ذكر ش��ده است. به اين ترتيب از درهم كنش چهار پيشران فوق است كه 
آينده شكل مي گيرد و اين مدل مي تواند نقش خود را در آينده نگري عوامل و مؤلفه هاي 

مؤثر در فرهنگ ايفا نمايد. 
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نتيجه گيري
امروزه بررسي، هدايت و نظارت بر موضوعات پيچيده و پرابهامي چون فرهنگ جز از طريق 
الگوي سيستمي امكان پذير نيست. از اين رو در اين مقاله ضمن توصيف و تحليل مدل هاي 
گوناگون، سعي شد تا مدلي اقتضايي بر مبناي مدل سيستمي، به منظور خط مشي گذاري 
در سيس��تم فرهنگي كش��ور ارائه شود. الگوي تلفيقي ارائه شده در پژوهش حاضر، از اتكا 
به يك روش و ش��يوه خاص به منزله تنها روش مناس��ب و مطلوب برحذر داشته، شرايط 
و موقعيت را عامل تعيين كننده اي در انتخاب ش��يوه مطلوب خط مش��ي گذاري در عرصه 
پژوهش و عمل مي داند. با اس��تفاده از اين مدل خط مش��ي گذاران عرصه فرهنگي امكان 
مي يابن��د تا ب��ا بهره گيري از مدل تلفيقي و با توجه به وضعيت و موقعيت هاي محيطي و 
مرحله فراگرد، بهترين و مناسب ترين روش را برگزينند و به انتخاب و وضع خط مشي در 

نظام فرهنگي كشور بپردازند. 
از اي��ن رو با عنايت به مباحث نظري و يافته هاي تحقيق، توصيه مي ش��ود آن ش��ورا 
در خط مش��ي گذاري هاي خود اوالً از ميزان تبعي��ت از الگو هاي عقالنيت محدود، نهادي 
و سياس��ي بكاهد و به الگوي سيس��تمي بيفزايد؛ ثانياً مجموعه خط مشي گذاري خود را با 
كمك الگو هاي فرايندي و سيس��تمي از حالت تك س��احته بودن و حل مشكل و رفع نياز 
فوري يك دس��تگاه به س��وي تدوين ابرخط مش��ي هاي نظام مند و هماهنگ با موضوعات 
پيراموني س��وق دهد. در اين صورت اين مدل مي تواند زيرس��اخت اصلي براي مهندسي 

فرهنگي كشور را فراهم نمايد. 
از آنجا كه در اين مدل، از ابزار هاي آينده نگري و پيشران هاي ساخت آينده در تحليل 
روند ها و تصوير پردازي هاي مطلوب و دست يافتني، اقدام به موقع، مداوم و به دور از يأس 
و ناكامي و مديريت رويداد ها و بحران ها استفاده مي شود، مي توان انتظار داشت كه مدل 

فوق، آگاهانه به ساخت واقعيت فرهنگي آينده كمك نمايد. 

تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي ...
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