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موانع و مشكالت سياستگذاري فرهنگي در ايران بعد از انقالب
اسالمي
رضا عابدي گناباد 1و فاطمه دانشور

محمدزادگان2

چكيده

سياستگذاري در عرصهي فرهنگ ،ضرورت انجام يا امتناع ،حدود و عرصه هاي آن ،نهاهاي مداخله كننده ،نوع ارتباط و هم
كنشي آنها ،نظريه سياستگذاري هاي فرهنگي «سازگاري با محيط بومي» ،و مدل ها ،روش ها و ...برخي مشكالت و پرسشهاي
اساسي است كه اكنون مدريت عرصه فرهنگي كشور به گونهاي جدي با آنها مواجه است .باتوجه به اينكه سند بيست ساله
نظام ،افق روشني را براي جايگاه ايران در سال  1404ترسيم نموه ،الزم است در حوزههاي علمي ،فناوري ،اقتصادي ،سياسي
و فرهنگي هدفگذاريهاي مناسب صورت گيرد و استراتژيهاي رسيدن به اين اهداف تدوين گردد .در مجموعه سياستگذاري
هاي عمومي ،سياستهاي فرهنگي باالترين اهميت را دارد .از اين رواست كه در نگاه يونسكو ( )1998فرهنگ و
سياستگذاريهاي فرهنگي نه در حاشيه بلكه دركانون فرايند توسعه پايداركشورها تعريف مي گردد.
در كشور ما ،به دليل تعدد مراجع تصميمگيري و نهادهاي سياستگذاري فرهنگي و به دليل نبود الگوي جامع و مشخص براي
سياستگذاري درحوزهي فرهنگ ،ابهام زيادي در مسئوليتهاي فرهنگي وجود دارد و تداخل و انسجام زيادي در برنامه و
طرحهاي فرهنگي مشاهده نميشود .بنابراين ،آسيبشناسي سياستها و سياستگذاريهاي فرهنگي كشور در دوران بعد از
انقالب اسالمي گامي ضروري ،پيش از آغاز هر اقدامي ،به نظر ميرسد.

كليدواژه ها
سياست ،فرهنگ ،سياستگذاري ،آسيب شناسي ،برنامه ريزي.

 .1دانشآموخته دكتري سياستگذاري فرهنگي ،دانشگاه بينالمللي امام رضا (ع) مشهد.

reza.aabedi@yahoo.com
 . 2دانش آموخته كارشناسي ارشد روابط بينالملل ،دانشگاه فردوسي مشهد.
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مقدمه
امروزه ،با شدت يافتن پديده جهاني شدن و افزايش لزوم حضور و رقابت در عرصههاي گستردهتر بينالمللي ،برنامهريزان و
سياستگذاران كشورهاي مختلف با در نظرگرفتن روندهاي جهاني اقتصاد و تكنولوژيكي ،به بررسي و شناسايي الزامات توسعه،
به خصوص توسعه پايدار ،پرداختند .در اين راستا ،مقولهاي كه در آغاز چندان به صورت شفاف و برجسته مورد توجه مديران
و محققان قرار نگرفت ولي به مرور اهميت و اولويت آن اثبات شد ،فرهنگ بود .بسياري ازكشورها ،به خصوص كشورهاي
درحال توسعه ،به اشتباه ،صرفاً مواهب طبيعي «منابع خدادادي ،جايگاه جغرافيايي ،زمين و امثالهم» و توانمنديهاي صنعتي را
به عنوان شايستگي هاي محوري وكليدي خود تلقي نمودند و نقش فرهنگي خود را به عنوان بستر و زيرساخت اصلي ،ناديده
گرفتند .اما به مرور و با پيچيدهترشدن شرايط و توفيق نيافتن بسياري ازكشورها ،سياستگذاران به بازبيني و مطالعه مسائل و
تنگناهاي موجود پرداختند و دريافتندكه عمالً بدون وجود شالوده فرهنگي مناسب و بارور ،دستيابي به توسعه ،توهمي بيش
نيست (ميرزا اميني.)11 :1385،
اما كار به همين جا پايان نپذيرفت و چالشهاي ديگري نيز پيش رو قرارگرفتند .چالش اول اينكه گسترش ارتباطات و روند
پرشتاب جهاني شدن ،هويت ملي و فرهنگي ملتها را در معرض خطر و حتي نابودي قرار داد .بعضي از كشورها ناچار شدند
براي حفظ فرهنگ سنتهاي خود ،اتخاذ تصميمات تدافعي و اقدامات حفاظتي كنند .اما چالش دوم و جديتر اينكه ،اقتصادهاي
جديد و نوظهور ،همچون اقتصادهاي اطالعاتي و دانشي ،نه تنها نيازمند درك و بهسازي زيرساختهاي كشور و شرايط وفق
پذيري آنها با فضاهاي جديد هستند ،بلكه نيازمند توانمنديهاي فرهنگي ويژه و كليدي جديدي نيز(همچون خالقيت ،نوآوري،
يادگيري و انعطاف) هستند (هيوئر.)65 :1380 ،
پس كشورها در برابر چنين روندها و چالشهايي به سرعت بكوشند تا عالوه بر اينكه به حفظ فرهنگ بومي و ميراث فرهنگي
خود مي پردازند به طور جدي براي توسعه فرهنگي خود به منظور نيل به توانمنديها و شايستگي مورد نياز براي آينده هم
برنامهريزي نمايند.
در ايران نيز ،باتوجه به شرايط فوق ،شاهد برنامهريزيها و سياستگذاريها وگفتمانهاي متعددي در قبال آن بودهايم كه آنچه
در اين مقال ،مطمح نظر نگـارنده قرار دارد نگاه آسيبشناسانه به مقوله سياستهاي فرهنـگي و به طـور خاص ،سـياستگذاري
فرهنگي دركشور است؛ نگـاهي كه ميتواند آئيـنه خوبي از نـظرعملـكرد سياستگذاريهاي فرفگي ما تلقي شود .در اين
مقاله ،ابتدا به تعريف مفاهيم مربوط و شناختشناسي وضع موجود سياستگذاري فرهنگي در ايران و سپس به آسيب شناسي
سياستگذاري فرهنگي دركشور و درآخر ،به راهكارهاي برون رفت از اين آسيبها پرداخته مي شود.
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تعاريف
سياستگذاري فرهنگي با تعريف فرهنگ و شناسايي متغيرهاي اساسي آن شكل ميگيرد .با تعريف فرهنگ ،دامنه وگستردگي
سياستها مشخص ميشود.

 .1فرهنگ
در فرهنگ لغت انگليسي آكسفورد ( )oxford English Dictionalyدر برابر واژه فرهنگ ( )cutrueآمده است :پروردن،
گرايشدر نويسندگان مسيحي ،پرستش ،عمل پرورش خاك ،كشت ،دامداري يا پرورش برخي حيوانات ،رشد مصنوعي
انداموارههاي ميكروسكوپيک ،اندام وارههايي كه بر يک شكل توليد ميشوند پرورش يا رشد ذهن استعداد رفتارها ،بهبود يا
پااليش از طريق تعليم و تربيت ،وضعيت فرهيختگي يا تزكيه ،عمل فكري تمدن ،بررسي ،توجه خاص يا مطالعه هر موضوع
(=دورينگ.)382 :1378 ،
پس در معناي واژه شناسي همانطور كه آمد در فرهنگ ريشه مذهبي از  cutlureهم از مصدر  cutiverيعني كاشتن اخذ
ميشود( نقيبزاده .)15 :1381 ،كه كم كم بار معنايي ميگيرد تا در دوره روشنگري در مقابل طبيعت قرار ميگيرد و همسو با
پيشرفت ميشود.
در زبان فارسي نيز فرهنگ مركب از دو جز فرهنگ است .فر پيشوند و به معناي جلو باال و برو و پيش آمده و به معناي
شكوه ،درخشندگي و بزرگي .هنگ نيز از ريشه اوستايي تنگنا و به معني كشيدن و وزن ميباشد (.روحاالميني.)18 :1371 ،
درگستره تعاريف فرهنگ ،در يک سوي دامنه اين تعاريف ،فرهنگ به توسعه هنرها ،فعاليت هاي تفنني در مقوالت زيبايي
شناختي و محصوالت و خدماتي كه اوقات فراقت را پر ميكند ،اطالق ميشود .تعريف فرهنگ با هنر در هم آميخته و محدود
به حوزههاي پيراموني آن ،اعم از توليد و مصرف هنري ميشود .اين همان چيزي است كه كلود فابريزيو ازآن به سياستهاي
فرهنگي نسل اول ياد ميكندكه هدف اصلي آن عبارت است از توسعه هنرها و حفظ يادمانها و ميراث هنري(مولينير.)26:1372،
روش سياستگذاري فرهنگي ،تا آنجا كه با مسائل فني سياستگذاري ارتباط پيدا ميكند ،نميتواند در يكي از اين دو مقوله
مفهومي منحصر شود .تعريف ما از فرهنگ هرچه باشد تأثيري در سياستگذاري 1ندارد اما آنجا كه بايد دامنه سياستها و حوزه
عمل دولت و نهادهاي عمومي مشخص شود قطعاً تعريف سياستگذاران از فرهنگ ضروري است .اين تعريف ميتواند ازسويي
اهداف و مقاصد فرهنگي را مشخص كند و از سوي ديگر حوزه عمل ،ويژگي مديران و مديريت فرهنگي و حتي برنامهريزي
ها را نيز جهت دهد (اشتريان.)45 :1382،
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.2تعريف سياست فرهنگي
سياست فرهنگي عبارت است از ارزش ها و اصول هادي و ناظر بر اقدامات و امور فرهنگي هر هستي اجتماعي .اگوستين ژيرار
در كتاب خود با عنوان توسعه فرهنگي ،تجارب و سياست ها در مورد سياست فرهنگي مي نويسد« :سياست فرهنگي مجموعه
اي ازهدف هاي آرماني ،عملي و ابزاري است كه گروهي آن را دنبال مي كنند و قدرتي آن را به كار مي برد»(، 1983 : 84
.)Girard
مبناي انديشه سياستهاي فرهنگي را بايد در منابع گوناگون جستجوكرد؛ از رويههاي سنتي در جوامع مختلف گرفته تا آر او
نظرات فالسفه و نظريهپردازان ،اسناد تاريخي و تفكرات مدينهي فاضلهاي .گرچه در طول تاريخ و در همهي اجتماعات بشري
اين نهادهاي حكومتي ،قانون گذاري ،حكام و حاميان هنرها و فرهنگ بودندكه تعيين ميكردندكه چرا و چگونه از هنرها و امور
فرهنگي حمايت كنند يا دربارهي زبان و مذهب ،پوشش و كردار مناسب جامعه نظردهند ،در نهايت گزينههاي فرهنگي را مردم
تعيين ميكنند و مردم هستندكه ترسها ،انتظارات و آمال خود را بيان ميكنند و ارزشهاي خود را به صورت آداب و رسوم و
جشنواره ها و آيينها متجلي ميسازند.
شايد بتوان گفت كه مفهوم مسئوليت اجتماعي و فرهنگي دولتها يا حكومتها ،و در واقع مفهوم سياست فرهنگي به اين معنا،
پديدهاي جديد و مربوط به سال هاي پس ازجنگ جهاني دوم است .مفهوم دموكراسي فرهنگي ،به عنوان نوآوري عمده در عرصه
سياست فرهنگي ،ازآن زمان به بعد دنبال شده است(فراهاني.)28 :1385،

سياست گذاري فرهنگي به دنبال چيست؟
سياستگذاري فرهنگي نگاهي محافظهكار و عملگرا دارد .به گونهاي كه از منظر تجدد به سمت اصالح از درون حركت ميكند.
كار سياستگذار يافتن مشكالت و برآورد هزينه و فرصتها و امكانات و دستاوردها ،توصيف و تحليل و ارزيابي اين فرآيند
است .پس سياستگذار نه ناقد قدرت كه مديريت كننده قدرت است .از روشهاي كاربردي و تجربي و عملي و عيني استفاده
ميكند و با منطق تحليلي و رياضي گونه و اسنادي نه سر در هوا ،كه با نگاه به واقعيات و زمين آرام و منطقي بر زيربناي
قدرتمند از انديشههاي افق پردازانه و آينده گرا حركت ميكند .سعي در حفظ وضعيت موجود و حركت در قلمروي مرزهاي
تعريف شده دارد
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سياستگذاري فرهنگي بعد از انقالب اسالمي ايران
وقوع انقالب اسالمي شكل گيري نگرشي متفاوت از گذشته خود نسبت به فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي را به دنبال داشت،
كه در اين بخش تالش ميشود تا سيري از آن بررسي شود .پس از پيروزي انقالب اسالمي ،فرهنگ به عنوان يک عامل اساسي
و زيربنايي در ارتقاي كيفيت زندگي انسان ها و زيستن مبتني بر انديشه مطرح شد .اليحه برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و قرهنگي جمهورياسالمي ايران(1362تا )1366با هدف فوق در ضرورت پيراستن جامعه ايراني از مظاهر ضداسالمي و معرفي
فرهنگ غني اسالم به عنوان سرچشمه زالل واليت به همه جهانيان تدوين شد و در سال  1362به تصويب هيئت وزيران رسيد،
اما به سبب جنگ تحميلي به اجرا درنيامد.
پس از انقالب اسالمي ،مهمترين كاركرد مورد انتظار از فرهنگ و برنامهريزي فرهنگي ،انتقال پيام انقالب به مردم و حفظ و
ترويج ارزشهاي ناب اسالمي و انقالبي بود .تشويق نيروهاي انقالبي مسلمانان به انجام فعاليتهاي فرهنگي و حمايت از
توليدات فرهنگي حاوي پيامهاي انقالبي واسالمي ،به رشد قشر وسيعي از كارگزاران و توليدكنندگان جديد در حوزه فرهنگ و
هنر انجاميد.
توليدكاالها و فراوردههاي فرهنگي دركانون توجه نهادهاي فرهنگي و حتي غيرفرهنگي قرارگرفت و اين تالش ،بيشتر برگروههاي
محروم تر اجتماعي ،اعم از شهري و روستايي ،متمركز گرديد .وظيفه توزيع و ارتباط كاالها و خدمات فرهنگي ميان توليدكننده
و مصرفكننده ،اغلب از سوي سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقالبي صورت ميگرفت.
پيامدكاربرد سياسي فرهنگ ،همگاني كردن فرهنگ و افزايش مصرف آن در ميان مردم به ويژه اقشار محروم جامعه و علي
القاعده افزايش تقاضاهاي فرهنگي بود .اين افزايش تقاضا ر امي توان ناشي از برخي تحوالت اجتماعي دانست كه گسترش
آموزش وتعميم آن ،كاهش ميزان بيسوادي،گسترش مراكز و مؤسسات آموزش عالي،گسترش رسانههاي جمعي و نفوذ آن به
دورترين مناطق كشور ،توسعه راههاي ارتباطي و تحركات بيشترجمعيتي از آن جملهاند.
درپي چنين تحوالت اجتماعي و پس از خاتمهيافتن جنگ تحميلي است كه برنامهي اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران(1368تا )1372با توجه به راهبردهاي اساسي زير تدوين شد:
 اتكا به مشاركت عمومي و توسعه فعاليتهاي مردمي؛ -بازنگري ظرفيتهاي موجود و جلوگيري ازكاهش ظرفيتها و نهايت بهرهبرداري از آن.
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به طوركلي برنامه اول سعي داشت تا با سياست محوري اتكا بر مشاركت عمومي و توسعه فعاليتهاي مردمي ،دستكم مانع
كاهش ظرفيتهاي موجود و افول وضعيت فرهنگي شود .بنابراين ،چشمانداز ده سال اين بخش را ميتوان به طور خالصه در
دو مرحله بازسازي ظرفيتهاي موجود و حداكثر بهرهبرداري ازآن و سپس توسعه ظرفيتهاي جديد ،بيان كرد و
«بازسازي»و«توسعه» را به عنوان استراتژي ( راهبرد ) اساسي آن برشمرد.
برنامه دوم توسعه(1373تا ) 1377هم زمان با گسترش مبحث تهاجم فرهنگي تنظيم شد ،اما اين موضوع در هدف هاي كمّي
برنامه ،تجلي ويژهاي نيافت و به هرحال برنامه دوم ،راهبردي معين را براي توسعه فرهنگي ارائه نداد .از جمله نكات مورد تأكيد
در اين برنامه ميتوان به ترسيم خطمشيهاي كلي و تأكيد بر آموزشهاي اخالقي ،معنوي ،اعتقادات ،علوم و فنون و پرورش
روحيهي مسؤوليت پذيري وصرفه جويي وسازماندهي وهماهنگي اشاره كرد .اما با گذشت دو دههي اخير و در سال پاياني
برنامه دوم توسعه ،جامعه اسالمي ايران با تحوالت بنيادين مواجه نشده است .تشديد فرايند تفكيک گروه هاي اجتماعي و ظهور
قشر وسيع جوانان ،زنان ،افزايش جمعيت ،جواني جمعيت ،افزايش باسوادي ،گسترش تحصيالت عالي ،تحوالت فناوري جهاني،
واقع شدن در مسيرجهاني شدن فرهنگي و  ...به ظهورعاليق متفاوت در نتيجه ،پيدايش تقاضاهاي گوناگون فرهنگي منجرشده
است.
در پي اين تحوالت:
 دستگاههاي دولتي در تأمين نيازهاي فرهنگي شهروندان ،موقعيت انحصاري خود را از دست دادهاند؛ فرايند جهاني شدن و پيشرفتهاي فناوري،كاالهاي فرهنگي غيربومي را با سهولت و به گونهاي گسترده در اختيار همه گروههاقرار مي دهد؛
 قدرت اقتصادي دولت ،امكان وتوان توليدكاالهاي متناسب با اين تقاضا را فراهم نميكند؛ سياستهاي كنترل و نظارت بر صدور مجوز فعاليتها و توليدات فرهنگي ،با پيشرفت فناوري ،اثربخشي خود را به ميزانزيادي از دست داده است به طوري كه قدرت نظارتي حكومت بر نحوه توليد و مصرف كاالهاي فرهنگي به شدت كاهش يافته
است.
 افزون بر مسائل ياد شده ،در سالهاي پاياني برنامه ي دوم توسعه و به دنبال انتخابات دوم خرداد سال  1376در عرصهيتحوالت اجتماعي ،شاهد دگرگونيهاي گسترده در سطح جامعه بوده ايم كه در اينجا به برخي ازآنها اشاره ميشود:
 -توسعه سياسي واجتماعي با ايجاد احزاب و تشكلهاي صنفي و گروهي؛
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 افزايش انتظار تحقق حقوق اجتماعي -فرهنگي فردي وگروهي در سايه جامعه مدني و حكومت قانون؛ گسترش روابط فرهنگي با ساير ملل در سايه سياست تنش زدايي وگفت وگوي تمدنها؛ برخورداري از امكانات بيشتر خبري و اطالع رساني؛ ضرورت رعايت شفافيت در گفتار و صداقت در رفتار و كردار از متوليان و مسئوالن سياسي ،اجتماعي و فرهنگي و امكاننقد منصفانهي اعمال و رفتار مسئوالن و كارگزاران از سوي مردم (اسماعيلي.)20 :1382،
بنابراين ،سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي در كشور از روندي تكاملي سود جسته و در برههاي از زمان نيز جهنده بودهاست.
اولين متن مكتوب در زمينه سياستگذاري فرهنگي ،اصول سياست فرهنگي كشور است كه آن را شوراي فرهنگ عمومي تهيه
كرده است و در جلسه  288مورخ  1371/5/20با اصالحاتي به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد .اصول سياست
فرهنگي كشور شامل مقدمه ،اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي ،اهداف سياست فرهنگي ،سياست فرهنگي و اولويتها و
سياستهاي كلي است.
دومين سند مكتوب ،برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور ( )1368-1372است.
سومين سند مكتوب ،برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور( )1374-1378است.
چهارمين سند مكتوب كه در واقع روند تكاملي جهنده دارد ،برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور( -1379
 )1383است.
پنجمين سند مكتوب كه با روند پرشتابتر و در راستاي برنامه چشم انداز توسعه كشور تهيه شدهاست ،برنامه چهارم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور (  )1384-1388است (قرباني.)88 :1383،
به اين ترتيب ،هم كانون مسئله فرهنگ دركشور دگرگون شده و هم دستگاه فرهنگي موقعيتي متفاوت نسبت به سالهاي گذشته
پيدا كرده است .به طوري كه ،اكنون با مالحظه تحوالت اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران ،الزم است در وهله نخست نيازهاي
واقعي جامعه را شناسايي كرد و در قالب سياستگذاريهاي فرهنگي آنها را طبقهبندي و اولويتگذاري كنيم و آنگاه با
برنامهريزي واقع بينانه ،براي حل معضالت فرهنگي و رسيدن به رشد متوازن و توسعه فرهنگي مورد نياز جامعه امروز ايران،
همسو و هماهنگ با تالش براي توسعه سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كشور اقدام كنيم.
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آسيبشناسي سياستها و سياستگذاريهاي فرهنگي دركشور
در باب آسيبشناسي سياست گذاري عمومي و فرهنگي تاكنون به صورت جسته گريخته مطالب زيادي به چشم ميخورد
(نظيرآثار اشتريان ،و حيد و )...كه در اين مقاله ،سعي شدهاست با رويكرد فراتحليلي با مطالعه همهي اين نظرات به طبقهبندي
اين آسيبها پرداخته شود.

 .1نبود مطالعات سياستگذاري فرهنگي در ايران
در ايران چيزي به نام مطالعات سياستگذاري عمومي وجود ندارد .چند سالي است كه بحثهاي مديريت استراتژيک دركشور
ما مطرح شده كه به نظر ميآيد چندان جانيفتاده است .سياستگذاريهاي فرهنگي مشكالت خاصي در ايران دارد .به عنوان
نمونه كليگويي و فرار از جزئيات در ايران بسيار شايع است (اشتريان.)1385،

 .2بي توجهي به مطالعه اجراي سياستها
مسئله ديگر اين است كه به «مطالعهي» اجراي سياستها در ايران بيتوجهي شدهاست و به دليل نبون مطالعه اجرا «كليات» و
كليگويي اهميت يافته است .ما نحوه اجراي سياستگذاري را مطالعه نميكنيم ،به همين علت «كليگويي» ميكنيم و گاه شكل
آكادميک نيز به آن ميدهيم .بنابراين ،اين آسيب وجود دارد كه «اجراي» سياستگذاري عمومي در ايران بهصورت سيستمي
«مطالعه» نميشود (اشتريان.)1385،

 .3نبود چارچوب مشخص در سياستگذاري ،برنامهريزي و اجرا
امروزه ما در «سياستگذاري»« ،برنامهريزي» و «اجرا» معموالً بر يک مدار و چارچوب نظري خاص و مشخص استوار نيستيم.
گاه نيز در حد رفع تكليف چندين نظريه «متفاوت» و «متعارض» را ميآوريم ،اما آن را كاربردي نميكنيم .لذا ،در برنامههاي ما
نظريه وجود ندارد .حتي نظريههاي موجود در حوزه سياست نيز «منقح» شده نيستند (اشتريان.)1385،
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 .4نبود تعريف فني از سياست
مشكل ديگر در «اجراي» سياستها اين است كه تعريفي از سياست به مفهوم «فني» نداريم .اگر تعريف فني از سياست داشتهباشيم
ميتوان راهكارهاي اجرا را هم درآن ببينيم .از همين روست كه گاه «سياست» اعالم شده ،تنها يک هدفگذاري يا كليگويي
غيرقابل اجرا است كه معموالً هيچگاه به برنامه عملياتي منجر نميشود (اشتريان.)1385،

 .5فقدان جايگاه پژوهش در سياست گذاريها و برنامهريزيها
در شكلگيري سياستگذاري هاي فرهنگي كشور ما جايگاه تحقيقات مشخص نيست و آنها عمدتاً بدون ارتباط به پژوهشها
شكل گرفته يا تغيير ميكنند .حتي در معدود مواردي كه از پژوهشها در مطالعات ابتدايي برنامهريزيها استفاده ميشود ،نحوه
گزينش ،روش سنجش و قابليت تعميم تحليلها و نتايجشان مشخص نيست و به گونهاي سليقهاي انجام ميشود .از اين روي،
ضروري است كه اوالً ،بهره جستن از پژوهشها در برنامهريزيها از شكلي سليقهاي به الگويي مشخص و ضابطهاي كلي
وضروري بدل شود و ثانياً ،مركزي بررسي پژوهشها ،روشهاي به كار رفته و قابليتهاي تعميم نتايجشان را بررسي و به شكلي
تلفيقي در برنامهريزيها و اصالحيات آنها اعمال كنند (احمدي علي آبادي.)1387،

 .6نبود دستورالعملهاي صريح سياسي
بايد قانون و سياستهايي داشته باشيم كه متضمن دستورالعملهاي صريح سياسي باشند .سند چشمانداز ،سياستهاي كلي،
قانون برنامه ،سندهاي توسعهبخشي و فرابخشي همه وجود دارند ،اما آنگاه كه مي خواهيم آنها را عملياتي كنيم ،دستور العمل
صريح سياستي در دست نداريم .اگرچه موافقتنامه امضا شده ميان سازمان مدريت و دستگاهها ميتواند چنين نقشي داشتهباشد،
اما آن هم ناقص است .در سطح دستگاهها نيز چنين سازوكاري وجود ندارد .مقام رهبري در پايان سند چشمانداز اضافه كردهاند
كه بايد در قوانين و در بودجههاي سنواتي سياستهاي كلي پيشبيني گردد .اين نكته اجرايي مهمي است؛ اما ما دانشهاي فني
چگونگي تبديل سياستهاي كالن به سياستهاي خرد و برنامههاي مشخص نداريم .اين دانش فني در بدنه ديوان ساالري،
سياستگذاري ،مجمع تشخيص مصلحت و سازمان مديريت هم وجود ندارد .بنابراين ،در مقوله دستور العملهاي صريح

www.SID.ir

دومین جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی  ،جازیه وژیه عالمه جعفری

(رض)

Archive of SID

سياستي ،كه تكليف اجرا را مشخص كند ضعف داريم؛ به طور مثال براي استراتژي توسعه صنعتي هنوز هيچ برنامه عملياتي
نداريم .ما سياست گذاري مي كنيم ،اما تعريف فني از سياست نداريم (اشتريان.)1385،

 .7عدم بهرهگيري از فراتحليلها در برنامهريزيهاي اجتماعي و فرهنگي
پژوهشهاي حوزههاي اجتماعي و فرهنگي در كشور ما براي آنكه در سياستگذاريها و برنامهريزيها دخيل شوند ،نياز است
تا مورد ارزيابي و كندوكاو قرارگيرد و در قالب فراتحليل قابل ارتباط با يكديگر باشد و نتايجشان در حوزههاي مختلف تعميم
يابد؛ به بيان ديگر ،با اجراي فراتحليل امكان آن به وقوع ميپيوندد كه نقاط انفصال و انقطاع و اتصال پژوهشها مشخص شود
و با الحاق آنها به هم بتوان به نتايجي دست يافت كه قابل استناد در برنامهريزيها و قابل تعميم به كل جامعهي مورد بررسي
باشد.
از اين روي ،ضروري است براي استفاده پژوهشها در برنامهريزيها ،در قالب كميتهاي يا مركزي سه بعد آموزشي ،پژوهشي و
برنامهريزي با هم كاركرده و نتايج حاصل از آن را در انواع برنامهريزيهاي اجتماعي و فرهنگي انعكاس دهند .به نظر ميرسد
بايد استراتژي اتخاذ شود تا امكان استفاده از نتايج تحقيقات در مراكز برنامهريزي ميسّر ميباشد .آزمون راهكارها و نتايج
تحقيقات صحنهي مناسبي براي ارزيابي مجدد آن تحقيقات خواهد بود .به خصوص از برگزاري سمينارها و جلسات و تدوين
آييننامهها ميتوان اقدامات عملي را براي اين تعامل فراهم آورد (احمدي علي آبادي.)1387،

 .8نبود مؤسسات پژوهشي مستقل براي سنجش افكار عمومي
مؤسساتي كه مداوم افكار عمومي و ديدگاههاي نه تنها اكثريت ،بلكه اقليتها و خرده فرهنگها را ،عاري از پيشداوريهاي
سياسي ،سنجيده و در اختيار اشخاص ،نهادها و حتي دولتمردان قرار ميدهند تا آنها با شناخت افكارعمومي موجود ،سياستها
و برنامههاي خود را تنظيم كنند بايد در اولويتهاي توسعه فرهنگي قرارگيرند.
از اساسي ترين خصايص مؤسسات سنجش افكارعمومي استقالل آنهاست كه بايد به عنوان يكي از مراكز جامعه مدني پل
ارتباطي بين مردم ودولت باشد ،نه مؤسسهاي با هرگونه وابستگي دولتي .تنها درآن صورت است كه به صحت پژوهشها و
نتايجشان ميتوان اطمينان كرد و نتايج آنها را اطالعات علمي براي كنترل مسئوالن و سياستمداران به شمار آورد .فعاليت اين
مؤسسهها نيز نبايد در حد نظرسنجي و پژوهشهاي سطحي متمركز شود و بايد بيشتر به پژوهشهاي عميقتر وتحليلهاي
ريشهايتر توجه شود (احمدي علي آبادي.)1387،
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 .9عدم تشخيص مسئله سياستگذاري
نخستين مرحله در سياستگذاري شناخت مشكل و شناخت مسئله مورد تصميمگيري است .شناخت مشكل گاهي عيني است؛
مثل آمار باالي معتادان يا مرگ و مير كودكان يک جامعه و گاه ذهني و ارزشي و هنجاري است؛ مثل وجود بحران مشروعيت
يا كمرنگ شدن ارزشهاي انساني در يک جامعه ،مشكل يا مسئلهاي كه سياستگذار در جهت ارائه راه حل براي آن است
هرچه باشد نياز به صورتبندي دقيقي دارد .معموالً مسئله سياستگذاري از مشاهده مشكل ،ناهنجاري يا نابساماني اجتماعي
پديد ميآيد كه قدرت سياسي را به هر دليلي وادار ميكند كه با سياستگذاري خود در جهت رفع و حل آن برآيد.
قدرت سياسي در مسئله اجتماعي و اينكه چه چيزي مسئله است و چه چيزي مسئله نيست نقش اساسي دارد .قدرت معموالً به
ميل خود صورتبندي ميكند .به عالوه ،تعيين مسئله بستگي زيادي به منافع افراد ،اقشار و گروههاي اجتماعي دارد .از اين رو،
هرگروهي خصوصاً افراد يا گروههايي كه قدرت را در اختيار دارند ،به دنبال صورتبندي مسائل طبق نظرات و منابع خود
هستند تا در پي آن به سياست گذاري الزم در جهت دستيابي به منافع خويش برآيند .از ديدگاهي كامالً تكنيكي نخست بايد
مشكل را كالبد شكافي كرد .مشكلشناسي يا مسئلهشناسي در ارائه راهحلهاي بعدي نقش اساسي ايفا ميكند .اگر بتوان تعريف
و تحليل دقيقي از هدف يا مشكل اجتماعي يا اداري ارائه كرد ،بيترديد بهتر ميتوان در مورد آن به سياستگذاري پرداخت و
راهحل ارائه نمود .از اين رو به سياستگذاران و يا سياستگذار توصيه ميشودكه نخست ،به تحليل همهي جانبه مشكل مورد
نظر بپردازد وآن را دقيقاً صورتبندي كند (اشتريان.)23 :1382،

 .10عدم مشاهده دقيق مشكل
نخستين گام در تعيين و صورتبندي مسئله ،مشاهده مشكل است .توصيف مشكل به صورت عيني و بيان نابساماني موجود در
امري اجتماعي ميتواند نياز سياستگذاري براي رفع آن نقيصه را توجيه كند .در سياستگذاري عمومي بيش و پيش از هر چيز
بايد توجه داشت كه با عينيات و مسائل ز ندگي اجتماعي سر و كار داريم .از اين رو از عرش تئوريک بايد به فرش جامعه و
مشكالت ملموس آن آمد.
بسياري از سياست گذاران بدون توجه به مشكالت عيني و مسائل موجود و صرفاً با اتكا به آمال و آرزوها و ايدئولوژيهاي
خود به تعيين هدفي غير دقيق و سپس به سياستگذاري جهت دستيابي به هدف مورد نظر ميپردازند .غافل ازآنكه سياستگذاري
بدون توجه به واقعيات موجود ،مشكالت عيني ،مسائل بومي و ويژگيهاي محيطي ميتواند به ناكجا آباد منتهي شود و هيچ
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نتيجه عملي دربرنداشتهباشد .سياستگذاري از بستر مشاهده و تحليل مشكالت عيني بر ميخيزد .واقعيت امر آن است كه
بسياري از سياستگذارها صرفاً با توجه به اميال ،آرزوها و منافع صاحبان قدرت صورت ميگيرد و نه از روي شناخت همه
جانبه مشكالت جامعه (اشتريان.)23 :1382،
 .11تحليل نادرست مشكل
تحليل و نقادي مشكل ميتواند ما را در دستيابي به صورتبندي مسئله مورد نظر ياري دهد .چرا مشكل پديد آمده است؟ چه
ابعادي دارد و چگونه در جامعه نابساماني ايجاد ميكند؟ و از همه مهمتر چگونه قدرت سياسي را به چالش فرا ميخواند و...
در مبحث تجزيه تحليل مشكل ،نخست بايد به بنبستهاي اجتماعي و ناكارآمديها و بيان نقصها و ضعفها پرداخت .از آنجا
كه در سياستگذاري ،با واقعيات زميني و مشكالت اجرايي و مسائل اجتماعي سر و كار داريم نقصها و ضعفها وكاستيها
حتي االمكان بايد به صورت عيني ،شفاف و آماري نشان داد.
البته نبايد از نظر دور داشت كه گاه براي نشان دادن مسائل و مشكالت از ايدئولوژيها و قضاوتهاي ارزشي استفاده ميشود
تا مشكالت و نقصهاي موجود نشان داده شود .زندگي بشري سرشار از ارزشها و آرمانهاست .انسانها به ارزشهاي متعالي
عالقه مندند و در برابر نابسامانيهاي ارزشي از خود واكنش نشان ميدهند؛ از اين رو شمار زيادي از مسائل و مشكالت
اجتماعي ريشه در قضاوتهاي ارزشي آنها دارد .افراط در هريک از اين دو جنبه عيني و ارزشي سياستگذار را از جنبهي ديگر
غافل ميكند.
بنابراين ،راهحلها گاه بر اساس نواقص موجود و بر بستر مشاهدهي نابسامانيهاي موجود شكل ميگيرند و گاه براي دستيابي
به اهداف .در اينجاست كه منافع يا اهداف متفاوت ازسوي گروههاي مختلف مطرح ميشود .در علوم اجتماعي با ايدههاي
ال چند وجهياند و متغيرهاي گوناگوني در شكلگيري آنها دخيلاند.
پيچيده و درهم تنيده مواجه هستيم .اين پديدهها معمو ً
مشكلي كه ظاهري سياسي دارد گاه ممكن است اساس ًا ريشه و ماهيتي روانشناختي يا اقتصادي داشتهباشد .مسائل علوم اجتماعي
اقلب شكل عيني و تفكيک شده و مرزبندي دقيقي ندارند؛ بر خالف مسائل علوم دقيقه كه باسهولت بيشتري قابل تفكيک و
مرزبندياند.
مثالً پرسش از نتيجه تركيب دو ماده شيميايي پرسشي است كه مرزبندي دقيقي دارد و پژوهشگر را به سراغ چيزي غير از
دو ماده اوليه و يک مادهي جديدكه محصول تركيب آن دو باشد ميكشاند ،اما پرسش از علت وقوع بحران فرهنگي پرسشي
است كه اوالً ،نيازمندتعريف دقيقي است از «بحران»و از «فرهنگ» و ثانياً علل وقوع اين بحران پيچيده است و به سادگي
تشخيص داده نميشود .اين پيچيدگي پژوهشگران سياستگذار را به عرصهاي سيال و زميني لغزنده ميبردكه خطر از شاخهاي
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به شاخههاي ديگر پريدن دائماً او را تهديد ميكند .عالوه بر پيچيدگيهاي ماهوي پديدههاي اجتماعي ،منافع و ارزشهاي
شخصي پژوهشگر و سياستگذار ،گاه او را به تفسير به رأي ميكشاند و مسائل ،مشكالت و پرسشها را به نفع خود مصادره
ميكند (اشتريان.)22 :1382،

 .12عدم كنترل نفوذ گروهها و منافع آنها
جان كنيگ دون معتقد است كه منافع افراد و گروهها نقش اساسي در اهميت يافتن يک «مسئله» اجتماعي ايفا ميكند .اين منافع
است كه باعث ميشود مسئلهاي در اولويت قرارگيرد و سياستگذاري در مورد آن صورت گيرد .وي به دنبال شناخت اين
پديده است كه چگونه اولويتهاي برنامهاي و سياستگذاري شكل ميگيرند؟ و چگونه موضوع يا مسئلهاي كه در يک زمان
پديد آمده مورد توجه تصميمگيران واقع ميشوند (اشتريان.)20 :1382،

 .13فرآيند تحليل و تفكر در تدوين مسائل سياستگذاري
در سياستگذاري عمومي و به ويژه در سياستگذاري فرهنگي روشي كه سياستگذار براي طرح مسائل فرهنگي و نايل شدن
ال سياستهاي فرهنگي در پيش گيرد شايد بيش از خود مسائل و راه حلها اهميت داشته باشند .سياستگذار
به پاسخها و مآ ً
چگونه به جهان اطراف خود مينگرد؟ و چگونه مشاهدات او به شكل يک مسئله در ميآيند؟ و مهمتر از آن طي چه فرآيند
ذهني اين مسئله يک معضل عمومي تلقي ميشود .سياست گذار را وادار به حل آن مشكل مينمايد؟
بايد فرآيندهاي تحليلي و مفروضاتي كه مباني استداللهاي پژوهشگران سازماني براي ارائه سياستهاست به روشني توسط آنها
شرح داده شوند تا سياست گذاران به وقايع و اتفاقاتي كه احتمال وقوع سناريوهاي جانشين را افزايش ميدهند حساس باشند.
تحليلگر بايد بين آنچه ميداند و آنچه به آن مع تقد است تمايز قايل شود؛ به عبارت ديگر ،بايد مرز ميان واقعيت «يا اطالعات
عيني» با عقايد و ذهنيّات و قضاوتها روشن شود تا برآنچه وي استداللهاي كوتهفكرانه ،سست و آشفته مينامد غلبه نماييم
(هيوئر.)102 :1380،

 .14گزينش نامناسب سياست فرهنگي
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در مبحث سياستگذاري ،مي توان دو نوع سياست فرهنگي را از هم تفكيک كرد .در سياست فرهنگي سنتي هدف ،ارائه
خمات فرهنگي به گروههاي خاص اجتماعي است ،اما در سياستگذاري فرهنگي جديد هدف ،همگاني كردن فرهنگ و افزايش
مشاركت شهروندان در توليد و خالقيت فرهنگي است.
سياست فرهنگي سنتي نه با هدف ما از برنامهريزي انطباق دارد و نه با مقتضيات و شرايط دنياي امروز؛ لذا بايد به فكر برنامهريزي
فرهنگي در قالب سياست فرهنگي جديد باشيم؛ يعني بايد به همگانيكردن فرهنگ در چارچوب برنامهريزي جامع فرهنگي
وآموزشي بينديشيم و به ويژه بايد توجه داشتهباشيم كه سياستي را برگزينيم كه به وجه زمينهساز فرهنگي توجه نمايد و جامعه
را براي تحوالتي كه در پيش دارد آماده كند ،زيرا آمادهسازي جامعه براي رسيدن به اهداف فرهنگي ،اقتصادي و نظاير آن ،در
گرو توجه به اين وجوه زمينهساز است؛ از سوي ديگر ،زمينه تحقق ارزشهاي متعالي مربوط به اين قلمرو در حوزه فرهنگي
محصور نميماند ،بلكه در رابطه تنگاتنگ با حوزههاي ديگر ،به ويژه بخشهاي اقتصادي و سياسي جامعه ،قرار ميگيرد؛ از اين
رو ،در شرايط كنوني جامعه ما ،توجه به برنامهريزي جامع فرهنگي – آموزشي در قالب سياست همگاني كردن فرهنگ و به
عنوان جزئي از برنامه توسعه ملي كه با تمام حوزههاي كشور در ارتباط است ،اجتنابناپذير مينمايد.
نكته مهم در برنامه ريزي فرهنگي آن است كه در عين تأكيد بر حفظ ميراث فرهنگي و تحكيم هويت ملي و اسالمي جامعه،
چگونگي جبران عقبماندگيها و توسعه نيافتگيها در جامعه دنبال گردد.
در اين ميان نكته اصلي ،اتخاذ سياستهايي است كه بر پيشرفت و امروزي شدن جامعه ،در ابعاد مختلف آن ،تأكيد ميكند و
در ضمن ،حفظ احساس تعلق و تعهد به فرهنگ بومي را اصل و اساس برنامهها قرار ميدهد .احياي هويت فرهنگي سنتي و
تداوم آن از يک سو و حضور مؤثر در عرصه ارتباطات فرهنگي و اتخاذ رويكردهاي نوگرايانه و دستيابي به فرهنگي جامعتر،
كه از تركيب اين دو عنصر حاصل ميشود ،از سوي ديگر ،از مهمترين راهبردهاي برنامهريزي فرهنگي در جامعه به شمار ميآيد
( اسماعيلي.)19 :1382،

 .15ضعف ارتباط سياستگذاري با برنامهريزي
سياستگذاري فرهنگي در واقع نوعي برنامهريزي راهبردي يا دراز مدت است كه از آرمانها و ارزشهاي جامعه الهام ميگيرد
و برنامهريزي ميان مدت و كوتاه مدت را هدايت ميكند؛ اما اين رابطه يک سويه نيست .هيچ آرماني ،هر چند ارزشمند ،اگر با
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واقعيت جامعه سازگار نشود قابل تحقق نيست .پس استراتژيها را بايد مبتني بر آرمانها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و
مكان طراحي كرد (اجاللي.)124 :1379،
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه اگرچه برنامهريزيهاي عقالني مقيد به ارزشها فرهنگياند ولي بايد توجه داشت كه
در يک برنامهريزي فرهنگي ارزشهاي انتزاعي و عام اهداف عملياتي يک برنامه محسوب نميشوند؛ زيرا ارزشها مفاهيمي
بسيار كالن و انتزاعياند كه عملياتي كردن كامل آنها امكانپذير نيست و اصرار بر عملياتي كردن آنها نتيجهاي جز ابتذال و سوء
كاركرد به همراه نخواهد آورد؛ در واقع ،برنامهريزي فرهنگي كنشي است كه بر اساس مدل خرده نظامهاي كنشي پارسونز در
حوزه نظام اجتماعي امكانپذيراست نه در حوزه نظام فرهنگي .براساس نظريه پارسونز نظامهاي فرهنگي بر اساس اهداف غايي
و آرماني بر ساير خرده نظامهاي كنشي محسوب ميشوند .براين اساس و در چنين گستره كالني ساير خرده نظامها به مثابه
ابزاري براي تحقق اهداف فرهنگي در كنش با يكديگر در نظر گرفته ميشوند.
خالصه اينكه اصوالً ،برنامهريزي در حوزه صنايع فرهنگي امكان پذيراست نه نظام فرهنگي؛ چون فقط در اين حوزه است كه
ابزارهاي مناسب براي رسيدن به اهداف در دسترساند .ولي همان طور كه ذكر شد ،اهداف و ارزشهاي نظام فرهنگي محصول
ديالكتيک جامعه و تاريخ بوده و اين چنين گستره كالني به هيچ وجه نميتواند مورد كنترل و مديريت افراد يا دولتهايي
قرارگيرد كه به هر جهت امكانات محدود در اختيار دارند .هنگامي كه دولتها در اين زمينه با اشتباه در تشخيص موضوع
برنامه ريزي ،نظام فرهنگي را حوزه كنش مديريتي خود تعريف ميكنند نهايتاً چيزي كه اغلب اتفاق نميافتد توسعه و رفاه در
اين حوزه است.
با وقوع اين اشتباه ،از آنجا كه سياستگذاران خود را متولي نظام فرهنگي در نظر ميگيرند ،به تعيين ارزشها و اعتقادات برتر
و وضيعت استاندارد در اين زمينه اقدام كرده و برنامههاي خود را در جهت تشكيل جامعهاي پاك و مبتني بر اين ارزشها و
اعتقادات طراحي ميكنند .بررسي سياستهاي فرهنگي در كشورهاي جهان نشان ميدهد كه اين اشتباه در كشورهاي درحال
توسعه يا عقب مانده اتفاق افتاده است و كشورهاي توسعه يافته كمتر دچار چنين اشتباهي شدهاند (كرماني.)6 :1384،

 .16تفاوت مصالح عمومي با منافع ملي
وجود برداشت هاي روشن و منسجم از مصالح عمومي و منافع ملي بهترين معيار را براي تدوين سياستهاي عمومي به دست
مي دهد .در ايران البته ،قبل از تمسک به اين مفاهيم ،بايد به تعريف آن همت كرد .در اينجا ،اين پرسش مطرح است كه آيا
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تعريفي هماهنگ از مصالح عمومي و منافع ملي نزد تصميمگيران و سياستگذاران وجود دارد كه همگي به شالوده آن به سامان
و سازمان زندگي اجتماعي بپردازند؟ (وحيد.)64 :1383،

 .17فقدان وحدت نظر در حوزه فرهنگ
دستيابي به وحدت رويه و انسجام جامع و كامل در عرصه فرهنگ كار مشكلي است .در بحث فرهنگ هم مشكل مفهومي و
نظري و هم مشكل مصداقي وجود دارد .اساسيترين رسالت علما ،دانشمندان و مديريت فرهنگي كشور اين است كه در جهت
ايجاد وفاق و وحدت نظر در حوزهي فرهنگ تالش كنند .چشم انداز مبهم و نامشخص در عرصه فرهنگي تبعات نامناسبي دارد
كه سياستگذاران فرهنگي كشور بايد به آنها توجه داشته باشند (وحيد.)62 :1383،

 .18نارسايي در اولويت ارزشها
در سياستگذاري «اولويت» در ارزشها مطرح نيست .ما ميخواهيم ارزشهاي متفاوتي «نه متعارض» مثل عدالت ،اشتغال،
تورم ،امنيت ،آزادي و ...را با هم داشتهباشيم .اين اصالً شدني نيست؛ زيرا جمع اينها با يكديگر بسيار مشكل است.
در سياست دولتي لحظات بحراني و حساسي فرا ميرسد كه به ناچار بايد اولويتبندي كرد .لذا بايد سلسله مراتبي وجود
داشتهباشد .ما نميتوانيم هم سرمايه گذاري را ارواج دهيم هم عدالت اجتماعي را مستقركنيم و هم اشتغال ايجادكنيم .به هرحال
يكي ديگري را نقص مي كند (وحيد.)62 :1383،

 .19نبود بدنه كارشناسي دولتي مجهز و مهارتهاي الزم براي اجراي سياستها
براي اجراي سياستها بدنه كارشناسي دولتي ،كه به مهارتهاي الزم مجهز باشد ،نداريم .آيا سازمان اداري و بخش اجرايي،
ظرفيت مهارت انجام سند چشم انداز را دارد؟ براي تغيير به انسانهايي نياز است كه بتوانند تغيير ايجاد كنند .ما معموالً در اجرا
ضعيف و ناكارآمديم (چون چندان به آن نميانديشيم) .سياست فرهنگي روشن و شفافي در كشور اجرا نميشود و
بيشترتصميمات مقطعي و موردي اتخاذ ميگردد (اشتريان.)100 :1386 ،
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 .20نبود عرصه عمومي حرفهاي براي بحث در اجراي سياستها
وجود عرصه عمومي حرفهاي براي بحث در اجراي سياستها است ،كه فعالً وجود خارجي ندارد .به خصوص ژورناليسم ما
به صورت سيستماتيک ،اجراي سياستها را دنبال نميكند .لذا ،اينگونه بحثها به صورت پراكنده مطرح ميشود (ميرزا اميني،
.)32 :1385
 .21توجه نكردن به نقش و جايگاه بخش در توسعه ملي
در استانهاي مختلف كشور ،از نظر توسعه يافتگي فرهنگي نابرابري وجود دارد و شكاف ميان آنها كامالً مشهود است .مسئله
مهم در ايجاد اين عقبافتادگي رويكرد حاكم بر نظام برنامهريزي دركشور طي پنجاه سال گذشته است .از سال  1327تاكنون
عمالً ،هفت برنامه عمراني ميان مدت به انجام رسيدهاست ،در همهي اين برنامهها ديدگاهها و تصميمگيريهاي متمركز حاكم
بوده و از الگوي توسعه مركز  -پيرامون پيروي شده است .به نظر مي رسد بايد الگوي توسعه با توجه به شرايط طبيعي ،اجتماعي
و فرهنگي مناطق مختلف انتخاب شده و در نظام برنامهريزي كشور به برنامهريزي فضايي و برنامهريزي منطقهاي و دوري از
برنامهريزي بخشي بيشتر توجه شود ،به بيان ديگر ،با آنچه در برنامههاي توسعه گذشته تحقق يافته ضروري است جهت كاهش
تفاوتهاي استاني توسعهيافتگي فرهنگي به برنامهريزي منطقهاي و دوري از برنامهريزي بخشي و پيروي از سياستها متعادل و
متوازن در فراهم كردن فرصتهاي برابر براي منابع تمام مناطق و استانها پرداخت .بديهي خواهد بود كه در برنامهريزيهاي
منطقهاي بايد به استانهاي محروم و كمتر توسعهيافته فرهنگي بيشتر توجه شود (احمدي علي آبادي.)80 :1387،

 .22عدم تحقق نيافتن جامعه مدني اسالمي
الگوي مناسب قرن بيست و يكم ،الگوي مشاركت و سياست مبتني بر همكاري است؛ يعني يک شيوهي حكومتي جديد كه براي
رسيدن به پيشرفتي معنادار ،نه به اقدامات جداگانه بخشهاي گوناگون ،بلكه به مشاركت اين بخشها اميد ببندد.
اين معناي راستين جامعه مدني است .جامعه مدني نه يک بخش ،بلكه رابطهي بين آنها و شهروندان است؛ رابطهاي كه در آن
همه به طور فعاالنه در برخورد با مشكالت عمومي مشاركت دارند .هريک از شهروندان بايد در جامعهي مدني مطمئن باشد
داوري و رأي او در تصميمگيريهاي مهم جمعي ،در روي كارآمدن دولتها ،كنار رفتن و خط مشيشان مؤثراست.
اركان جامعه مدني در ابعاد اجتماعي و فرهنگي :الف) وسائل ارتباط جمعي مستقل؛ ب) نيروهاي متخصص در همه زمينههاي
علمي و فني كه در ادارهي دولت و جامعه مشاركت داشته باشند؛ ج) شبكههايي فعال و مفيد ازگروههايي سازمانيافته كه
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داوطلبانه ،به خصوص در زمينه اجتماعي و فرهنگي ،مشاركت داشته باشند و از طريق مردم اداره و هدايت شوند؛ به بيان ديگر،
با شكلگيري و تحقق اين اركان است كه جامعه مدني متولد ميشود و قوام مييابد.
اما اگر جداي از دولت ،بقيه جامعه برمبناي اقتدار فردي اداره شود ،جامعه مدني محقق نخواهد شد .اگر مردم به خودكامگي در
خانواده و مدرسه عادت كردهباشند و اگر تجربهاي در متشكل ساختن و اتخاذ تصميم مشترك در محل كار ،محله و تشكلهاي
داوطلبانه نداشتهباشند ،كمتر احتمال دارد شهروندان فعالي باشند يا در مورد وضعيت كلي جامعه خود احساس مسئوليت كنند.
بنابراين ،مشاركت ،ارتباطات ،افكارعمومي ،آموزش ،سرمايههاي انساني و اجتماعي و كارهاي داوطلبانه و سازمانهاي غيردولتي
از اصليترين عوامل زمينهساز توسعه در جامعه مدني خواهند بود.

 .23راديكاليسم در كوتاه مدت ،روزمرگي در بلند مدت
ويژگي بارز سياستگذاري در اين بخش ترجيح سياستهاي كوتاه مدت بر برنامههاي بلند مدت است .عمر كوتاه مديريت از
يک سو و چشم انداز گردش كلي مرجعيت در بخش(تغيير وزير و به طبع آن منطق برنامههاي وزارتخانه) ،مدير را ناگزير از
نگرش كوتاه مدت ميكند .چيرگي اين نگرش ،رويكردي را در سياستگذاري سبب ميشود كه در قالب آن از يک سو،
سياست هاي كمّي قابل حصول در كوتاه مدت بر اقدامات كيفي نيازمند زمان بيشتر ترجيح داده ميشود و از سوي ديگر
راديكاليسم و تمايل به تغيير سريع به بروز مييابد.
آن دسته از سازمانهاي وابسته به اقتدار عمومي كه پيرو «منطق» باال نيستند و در نقش و عملكرد ثابت دارند احتمال زيادي
براي درگير شدن در روزمرگي و عادت محوري دارند .در چنين وضعيتي اهدافي كه بر بنياد آن شالوده سازمان پي افكنده
شدهاست كم بيش به فراموشي سپرده ميشوند و نظام غيرمنعطف بوروكراسي سلسله مراتب تصميمگيري فقط پذيراي
دگرگونيهاي سطحي و جزئي خواهدبود (وحيد.)69 :1383،

 .24نبود سيستم ارزيابي سياستگذاري فرهنگي
اگر تصميمسازي و سياستگذاري عمومي بدون ارزيابي را ناقص و حتي بيمعني بدانيم چندان به خطا نرفتهايم .گستره نظارت
و دخالت دولت در عرصه عمومي و اختصاص يافتن بزرگترين بخش بودجه كشور به هزينههاي دولت ،حسابرسي در كار
دولت و پاسخگويي آن را اجتنابناپذير ميكند .به بيان ديگر ،دولت در قبال برنامههاي خود و بودجهي ملت بايد حساب پس

www.SID.ir

دومین جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی  ،جازیه وژیه عالمه جعفری

(رض)

Archive of SID

دهد .به نظر ميرسد نگاهي از نزديک به واقعيت سياستگذاري عمومي در ايران آشكار كنندهي بيميلي دستگاههاي عمومي به
اعمال ارزيابيهاي مداوم و همه جانبه باشد.

 .25ناديده گرفتن ساز و كار كنترل و ارزيابي
يكي از اصليترين علل ناموفق بودن اكثر برنامههاي توسعه در كشور ما پيشبيني نكردن و نبود ساز و كار براي كنترل و ارزيابي
آن در طي برنامهها بودهاست .بخش اجتماعي و فرهنگي يكي ازآن بخشهاست و حتي در بخش اقتصادي نيز ما بدون كنترل و
ارزيابي برنامه ها را رها كرده و به اميد پايان آن نشستيم .كنترل ارزيابي هر بخش ،از جمله اجتماعي و فرهنگي ،به وسيلهي
سنجش معيارها ،زيرساختها ،متغييرها و شاخصهايي صورت ميگيرد كه در تهيه برنامه لحاظ شدهاند .فقط پس از كنترل و
ارزيابي برنامههاي اجتماعي و فرهنگي است كه قادر به اصالح و تعديل آنها خواهيم بود (احمدي علي آبادي.)1387،

 .26اجرا نشدن دقيق ارزيابي.
ارزيابي فرآيندي است كه مؤثر بودن برنامه يا پروژهاي با آن مورد سنجش قرار ميگيرد .ارزيابي بيش از دريافت آن چيزي است
كه اتفاق افتادهاست و مشمول قضاوت درباره آنچه اتفاق افتاده نيز ميشود .پرسشهاي اساسي كه ميبايست در ارزيابي مطرح
و پ يگيري شوند به قرار زيرند :آيا نتيجه برنامه در حد مطلوبي بود؟ آيا ازآنچه انتظار ميرفت بهتر بوده يا بدتر؟ آيا ميشد به
نتايج بهتري دست يافت؟ از طريق ارزيابي برنامهريزان ،كارگزاران و مسئوالن برنامهها ميتوانند در حد امكان به صورت نظاممند
و علمي ،ميزان مؤثر بودن و اثر فعاليتها را با توجه به اهدافشان و به عبارت ديگر مقاصد برنامهها تعيين كنند (احمدي علي
آبادي.)1387،

 .27فقدان وسايل ارتباط جمعي مستقل و منتقد
رسانههاي جمعي مستقل و منتقد نيز ميتواند به عنوان چشمبينا و هشيار مردم به سياستگذاريهاي فرهنگي تلقي شود .به
طوري كه ،براي سنجش اثربخشي سياستها و برنامههاي فرهنگي ،رسانههاي جمعي كه ماهيت دلسوزانه و به دور از غرضورزي
سياسي دارند ،ابزار بسيار مناسبي به حساب ميآيند.
راهكارهاي برون رفت از آسيبهاي سياستگذاريهاي فرهنگي در ايران
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پس از ارائهي آسيبهاي سياستگذاريهاي فرهنگي در اين بخش به ارائه راهكارهاي برون رفت از اين آسيبها ژرداخته
خواهد شد.
 در صورتي كه سياستگذاري عمومي وارد مسئله عملي ميشود ،ما بايد درآن مثالهاي اجرايي و مشخص بزنيم و نميتوانيمبه حرفهاي كلي اكتفا كنيم .ماندن در كليات اتفاقاً آفت مديريت استراتژيک است؛ درحالي كه سياستگذاري با مثال هاي
عيني سروكار دارد.
 سياست گذاري برنامهي عملياتي گردد و دستورالعملهاي صريح سياسي اتخاذ شود. تعيين جايگاه پژوهش در سياستگذاريها و برنامهريزيها و بهرهگيري از فراتحليلها در برنامهريزيهاي اجتماعي و فرهنگيو تمهيدات الزم براي ايجاد مؤسسات پژوهشي مستقل براي سنجش افكار عمومي.
 اهتمام بر مسئلهيابي ،مسئلهشناسي با مشاهده دقيق مشكل و تحليل درست آن با اتكاء بر فرآيند علمي تحليل به دور از دخيلكردن نفوذگروهها و ذهنيت افراد سياستگذار و مبتني بر سياستسنجي مبتني بر نيازسنجي معطوف به مسئله.
 نزديک كردن مصالح عمومي با منافع ملي و رسيدن به وحدت نظر در حوزهي فرهنگ و اولويت ارزشها در امرسياستگذاري. تقويت بدنه كارشناسي دولتي مجهز به مهارت هاي الزم براي اجراي سياستها. هماهنگي بدنهي ديوان ساالري از منظر مديريت دانش. فراهم سازي عرصهي عمومي حرفهاي براي بحث در اجراي سياستها. ايجاد بسترهاي الزم براي ايجاد و گسترش دولت و سازمانهاي مدرن در ايران. اهتمام به نقش و جايگاه بخش در توسعه ملي. زمينهسازي براي تحقق جامعه مدني و تقويت وگسترش سازمانهاي غيردولتي. افراط و تفريط نكردن در برخورد با برنامهها و نگهداشتن جانب اعتدال در اجراي برنامههاي سياستگذاري. برقراري نظام منسجم ارزيابي سياستگذاري فرهنگي در كشور و طراحي ساز و كار كنترل و ارزيابي سياستگذاري. توجه به ايجاد وسايل ارتباط جمعي مستقل براي نظارت و چشم بيناي سياستگذاريهاي فرهنگي. -اهميت دادن به نظر نخبگان در ارزيابي سياستها و سياستگذاريهاي فرهنگي.
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