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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی انجام شده است.
پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر دادهها ،آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت به روش پیمایشی مقطعی و بر مبنای
نظریه داده بنیاد بود .جامعه آماری مرحله کیفی خبرگان در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق بودند که به روش هدفمند و
گلوله برفی نمونه گیری شد .جامعه مرحله کمی اعضا و دست اندرکاران شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقالب
فرهنگی در حال و گذشته و تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت فرهنگ و ارساد اسالمی به تعداد  340نفر بود که
بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  180نفر تعیین و به روش تصادفی طبقهای نمونه گیری شد .ابزار جمع آوری
اطالعات مرحله کیفی ،اسناد و مدارک و مصاحبه دلفی بود و در بخش کمی پرسشنامه بود .به منظور روایی ابزار از
روایی صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد .روش تحلیل دادههای کیفی کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی بود و برای تحلیل دادههای کمی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .نتایج بدست آمده
در مرحله کیفی منتج به ارائه الگوی یکپارچهسازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی با  6بعد 21 ،مولفه و 135
شاخص گردید .در بخش کمی اجرای آزمون تحلیل عاملی تاییدی یافته های بدست آمده در بخش کیفی را تایید کرد.
نهایتاً الگو در قالب شش عنصر عوامل زمینه ساز ،عوامل علی ،عوامل مداخله گر ،راهبردها و پیامدها ترسیم شده است.
واژگان کلیدی :الگوی نظام مند ،فرهنگ عمومی ،دستورکار شورای فرهنگ عمومی
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مقدمه
در جهان بینی اسالمی ،فرهنگ به معنای اخص آن مشتمل بر نظام اعتقادات ،ارزشها ،اخالقیات و
رفتارها بوده و منبعث از وحی و جهتدهنده و متحول بخش نظامها و بخشهای جامعه است .فرهنگ
در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهان شمول خود ،شکل و صورتی متناسب
با مقتضیات جغرافیایی ،تاریخی ،زبانی و  ...به خود می گیرد (الوانی و هاشمیان .)1395 ،در چند
دهه اخیر ،به واسطه تغییر و تحوالت اساسی و فراگیر در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی-
امنیتی ،اقتصادی ،فناوری در مقیاس منطقهای و جهانی ،نقش ممتاز و تعیین کننده فرهنگ در عرصه-
های ملی ،بین المللی و جهانی نمایانتر شده است(لطیفی و ظهوریان.)1394 ،
از همین رو ،یکی از دغدغههای بشر امروز و حتی دولتها مسأله فرهنگ و امور فرهنگی است.
پرداختن به امور فرهنگی و توسعه فرهنگ متناسب با پیشرفت سایر امور ،امری ضروری و غیر قابل
اجتناب است .بیتوجهی به مقوله فرهنگ ،نارسایی در سایر حوزهها را به دنبال دارد؛ از این روست
که توسعه فرهنگ در کنار توسعه سیاسی ،توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی یکی از وظایف
حکومتها به شمار میرود(رضایی .)1394 ،یکی از زیر مقولههای فرهنگی یا به عبارت دیگر شالوده
فرهنگ ،فرهنگ حامه است که از آن تحت عنوان فرهنگ عمومی یاد می شود.
فرهنگ عمومی جنبهای از فرهنگ است که به عامه مردم مربوط می شود و محدود به یك قشر
یا موقعیت خاص نیست(کوپیك .)97 :2012 ،1فرهنگ عمومی ،هر آن چیزی است که مردم به
طور عام در زندگی روزمره با آن سروکار دارند ،از نحوه لباس پوشیدن گرفته تا آداب معاشرت
و نحوه رانندگی ،رعایت حقوق همسایه و صیانت از منابع طبیعی و فضای سبز محلی و توجه به
تحصیل فرزندان تا ابراز همدردی با نیازمندان و افراد گرفتار چه در سطح محلی و منطقهای و چه
در سطح بینالمللی ،آداب و سنن مذهبی و عرف اجتماعی تا رفتار در کوچه و خیابان و ورزشگاه
همه و همه در حوزه فرهنگ عمومی قرار دارند(شافر.)74 :2008 ،2
مقام معظم رهبری فرهنگ را عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت بخش و تاثیرگذار
در عرصه تصمیمات کالن کشور دانسته است .بر مبنای این تعریف ،فرهنگ پس از شکل گیری،
نیازمند جهت دهی است تا بتواند بر مدیریت کالن کشور اثرگذار باشد .به همین منظور بازمهندسی
1 . Copic
2 . Shaffer
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فرهنگی را مطرح می نماید و مهندسی فرهنگی را به منزله بازشناسی ،آسیب شناسی ،پاالیش و ارتقا
بخشی فرهنگ و جهتدهی آن بر پایه هویت اصیل ایرانی -اسالمی با توجه به شرایط و مقتضیات
ملی و جهانی تبیین می نماید .ایشان مهندسی فرهنگی را بازطراحی ،اصالح و ارتقا شئون و مناسبات
نظام های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور مبتنی بر فرهنگ مهندسی شده معرفی و این
وظیفه خطیر را به شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و مرکز مهندسی
فرهنگی کشور محول نموده است .در واقع می توان جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و
تامین نحوه تعامل موثر و ارتباط سازمند و پویای نظامهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با نظام
فرهنگی دانست (لطیفی و عبدالحسین زاده.)1395 ،
به جرأت می توان گفت انقالب اسالمی ایران به عنوان نقطه عطف تحوالت معنوی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی قرن بیستم از ظرفیتها و تواناییهای بالفعل عظیمی در حوزه فرهنگ برخوردار
است و پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور ،مستلزم بهرهگیری موثر و هوشمندانه از آن در سطح ملی
و مناسبات منطقه ای و جهانی است .در حقیقت فرهنگ به معنای اخص آن ،از مختصات ذاتی،
مزیتهای راهبردی ،انحصاری و سرنوشت ساز کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران
میباشد که همواره مورد تاکید بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری بوده است
(وبسایت شورای فرهنگ عمومی کشور.)1397 ،
برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود نظام جمهوری اسالمی در حوزه فرهنگ و به منظور
سیاستگذاری ،هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور ،ضرورت انقالب فرهنگی احساس گردید
و لذا به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سال  ،1363شورای عالی انقالب فرهنگی شکل گرفت و
سپس پیشنهاد تشکیل شورای فرهنگ عمومی مطرح و به منظور تعیین اهداف ،سیاستگذاری و
هدایت فرهنگ عمومی کشور ،شورای فرهنگ عمومی با وظایف مشخص شکل گرفت .این شورا
دارای نقش مشورتی است و عمالً نقش آن ایجاد گفتمان در کشور است (نه ایفای نقش در امور
اجرایی) تا بتواند دستگاهها ،دولت و جامعه را نسبت به مسائل حساس کند تا در اجرای مصوبات
برنامهریزی نمایند .مصوبات شورای فرهنگ عمومی صرفاً در صورتی دارای ضمانت اجرایی است
که توسط رئیس جمهور ابالغ شود (لطیفی و عبدالحسین زاده.)1395 ،
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به منظور پرداختن به موضوعات و مسائل فرهنگی در قالب جلسات شورای فرهنگ عمومی یك
ضعف ساختاری وجود دارد و آن این است که دستورجلسات برای بررسی در شورا به نوعی سلیقهای
و برگرفته از نظرات اعضای آن است .به طور معمول هر نهاد ،شورا ،کمیته و  ...در راستای شرح
وظایف کالن خود ،نیازمند یك ساختار نظامند برای انتخاب موضوعات جلسات خود می باشد.
شورای فرهنگ عمومی کشور از این حیث دارای نقصانی است که عمالً دستورجلسات و مصوبات
آن معطوف به نظرات یك یا چند نفر گردیده و سایر صاحب نظران و خبرگان در آنها نقشی ندارند
و به همین خاطر اول ،از جامعیت الزم برخوردار نیستند؛ دوم ،اولویتهای اصلی فرهنگی کشور در
نظر گرفته نمیشوند؛ سوم ،نسبتسنجی مناسبی بین امکانات ،هزینهها و پرداخت به موضوعات اصلی
و فرعی وجود ندارد و چهارم ،تعیین دستورات و موضوعات شورا و علتیابی مسائل فرهنگ عمومی
بیشتر براساس گمانهزنیها و مشاهدات شخصی اعضاء صورت میگیرد.
رفع این مهم؛ با توجه به این که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر
شده است ،ضرورت بیشتر هماهنگی و همسویی صاحبنظران ،کارشناسان و برنامهریزان فرهنگی
کشور با نیازهای فرهنگی جامعه را می طلبد .بنابراین پرداختن به موضوعات فرهنگ عامه کشور
بدون داشتن یك الگوی نظام مند برای انتخاب موضوعات و دستورات جلسات مسالهای است که
نیازمند بررسی دقیق و علمی میباشد .بر این اساس پژوهشگر به منظور رفع این نقصان ،بدنبال پاسخ
به این سوال است که الگوی مناسب یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
کشور چیست؟ و برای پاسخ به آن سوالهای فرعی زیر را مطرح کرده است:
)1

الگوی یکپارچه تدوین دستور کارهای شورای فرهنگ عمومی کشور چیست؟

)2

ابعاد ،مولفهها و شاخصهای الگوی یکپارچه تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ

عمومی کشور کدامند؟
)3

ارزیابی الگوی یکپارچه تدوین دستور کارهای شورای فرهنگ عمومی کشور از دیدگاه

کاربران چگونه است؟
فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گستردهای است که در میان عموم جامعه رواج دارد
و بهنوعی با فرهنگ توده ارتباط دارد (استوری .)1395 ،فرهنگ عمومی شامل حیات و ایدئولوژی
غالب مورد تجربه در زندگی و تمام محتوای روانی ناشی از کاربرد وسیع و تعیین کننده وسایل
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ارتباط جمعی است که در برهههای خاص از زمان مورد استفاده قرار گرفته و نیز شامل گرایشها
و نگرشهای هر جامعه است (داریاپور .)1396 ،بر اساس نظر گیدنز ،فرهنگ عمومی عبارت
است از مجموعه منسجم و نظام یافتهای از اهداف ،ارزشها ،عقاید ،باورها ،رسوم و هنجارهای
مردم متعلق به یك جامعه بزرگ ،قوم یا ملت .اما آنچه درواقع تجلیگر همه اینهاست و در یك
جامعه ظهور عمومی و قابل مشاهده دارد ،رفتار ،منش و عرف جامعه یا همان معیارهای اجتماعی
است که به سادگی میتواند به وصف درآید (گیدنز .)83 :1398 ،برخی دیگر در تعریف این
اصطالح ترکیبی گفتهاند« :فرهنگ عمومی عبارت است از مجموعه منسجم و نظام یافتهای از
اهداف ،ارزشها ،عقاید ،باورها ،رسوم و هنجارهای مردم متعلق به یك جامعه بزرگ ،قوم یا
ملت» (فردرو .)39 :1390 ،در جمعبندی میتوان گفت :فرهنگ عمومی حوزهای از نظام فرهنگی
جامعه است که پشتوانه اجباری و قانونی رسمی ندارد و عدم پایبندی به آن مجازاتی را ،به معنای
حقوقی کلمه در پی ندارد و فرهنگ عمومی شامل قوانین مدونی نیست که بتوان به آنها ارجاع
داد یا استناد کرد و شاید بتوان گفت که اساساً به لحاظ مفهومی در تقابل قوانین رسمی معنا و
ظهور پیدا میکند .در عین حال اگر بخواهیم اصل سادگی و جامعیت را در تعریف فرهنگ
عمومی لحاظ کنیم و با لحاظ نکات پیشگفته ،شاید بتوان فرهنگ عمومی را به رفتارهای
فرهنگی متعارف جامعه یا رفتار متعارف عموم مردم جامعه تعریف کرد (ذوعلم.)14 :1379 ،
فرهنگ عمومی دارای دو جهت عینی و اعتباری است که باید هر دو را مدنظر داشت .هیچ کس
بهتر از مقام معظم رهبری ،آیت اهلل خامنهای ،این دو بعد فرهنگ عمومی را تبیین نکردهاند .از
نظر ایشان ،فرهنگ عمومی دو بخش دارد :یك بخش آن ظاهری و بارز است ،مثل شکل لباس
و شکل معماری که تأثیر خاصی بر روی ذهنیات و خلقیات و منش و تربیت افراد دارد و بخش
دیگر ،مربوط به امور نامحسوس ،مثل اخالقیات فردی و اجتماعی مردم ،وقت شناسی ،وجدان
کاری ،مهمان دوستی و احترام به بزرگترهاست .ایشان در این زمینه میفرمایند «به نظر بنده،
فرهنگ عمومی دو بخش دارد :یك بخش ،امور و مسائلی است که بارز و ظاهر و جلوِ چشم
است و حقیقتاً هم در سرنوشت یك ملت دخالت دارد ،اما در درازمدت تأثیر میکند .یعنی در
مسیر زندگی و حرکتهای آینده یك ملت تأثیر دارد .مثالً شکل لباس و چه پوشیدن و چگونه
پوشیدن ،معماری و  ....؛ بخش دوم از فرهنگ عمومی ،آن است که مانند بخش اول در سرنوشت
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یك ملت تأثیر دارد ،اما تأثیراتش فوری و بسیار محسوس است .یعنی خود امورِ مربوط به این
بخش از فرهنگ عمومی ،چندان محسوس نیست ،لکن تأثیراتش در جامعه و سرنوشت و مسیر
آن ،بسیار محسوس است .از جمله این امور و در واقع عمدهترینِ آنها ،اخالقیات است؛ اخالق
فردی و اجتماعی مردمِ یك جامعه است(مقام معظم رهبری .)1374/04/19 ،ایشان همچنین اصالح
فرهنگ عمومی را امری ضروری و مهم برمیشمارند و وظیفه همه نهادهای دولتی ،تبلیغی و
فرهنگی را تالش برای اصالح فرهنگ عمومی میدانند .ایشان در این زمینه بیان میدارند« :اصالح
فرهنگ عمومی ،از همه کارها مهمتر است ،چون این کار ،محور همه کارهای دیگر است.
تاثیرات فرهنگ عمومی و سیاستهای برنامهای هر کشور ،از نوع متقابل و متعادل هستند .یعنی هر
یك به نوبه خود قویاً از دیگری تبعت میکند .گاه شناخت فرهنگ عمومی تبعیت میکند و گاه
شناخت فرهنگ عمومی جهت انجام برنامهریزیهای صحیح چنان ضروری است که عدم توفیق یا
توفیق رنامهها را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد .الزم است که بدون دستیابی به چنین شناحتی،
حتیاالمکان،از دستاندازی به موارد حساس زندگی عامه مردم پرهیز و به عنگام تصمیمگیری
مالحظات مربوطه را دقیقاً برآورد نمود .فرهنگ عمومی از آنجا که محصول مستقیم رفتارهای عادی
مردم است ،باید در سادهترین فعالیتهای اجتماعات مردم از جمله روشهای کسب و معاش،
پیوندهای خانوادگی ،نظام ادارة خانواده و جامعه ،نحوه پوشش ،سنتهای غذا خوردن ،تربیت کودک
و مسائل جزئی و روزمره که در ظاهر بیاهمیت به نظر میآیند ،مورد مطالعه و تفحص قرار گیرد
(مقتدایی و راعی.)1392 ،
از جمله عوامل اساسی شکلگیری فرهنگ عمومی میتوان سه عامل حکومت ،اقتصاد و ارتباطات
را به نهادیترین ارکان تشکیل جوامع نام برد .حکومت یا به عبارت دیگر سیاستهای حکومت در
حوزه فرهنگ نیز یکی از عوامل موثر است .سیاست فرهنگی به طور کلی در حکم چارچوب یا
ابزاری رسمی توسط دولت و به منظور هدایت و ترویج فعالیتهای فرهنگی یا توسعه اقتصادی-
اجتماعی و زیرساختی متعادل در نظر گرفته میشود(بدویا .)2004 ،به باور «گری» ،سیاست فرهنگی
«طیفی از فعالیتهاست که دولت ها در عرصه فرهنگ برای انجام یا عدم انجام آنها تصمیم می-
گیرند»(گری .) 2007 ،در این تعریف و برای تدوین و اجرای سیاست فرهنگی طیف گستردهای از
بازیگران

وجود

دارند

از

جمله

دولت،

به

ویژه

در

حوزههای

محلی،
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برنامهریزی(روستایی و شهری) ،سیاستگذاران ،هنرمندان و ارگانهای جامعه مدنی(دای.)2005 ،
البته این تعریفی گسترده از سیاستهای فرهنگی را شامل میشود و میتوان آن را به تولید و فعالیت-
های فکری و هنری نیز محدود کرد(مالکاهی .)2006 ،عنصر مهم دیگر ،با توجه به گسترش
روزافزون تکنولوژی ارتباطات ،خود ارتباطات است .هیچ جامعهای بدون ارتباط مستمر و مؤثر با
اجتماعات دیگر ،دچار تحول جدیدی درساختار فرهنگ عمومی خود نمیگردد .عنصر مهم دیگر،
اقتصاد است .هیچ اندیشة سالمی تأثیر مهم اقتصاد بر فرهنگ و متقابالً فرهنگ بر اقتصاد را تکذیب
نمیکند.
اما مهمتر از شناسایی عوامل موثر بر فرهنگ ،برنامهریزی مناسب فرهنگی است که بتوان ضمن حفظ
فرهنگ و مولفههای مثبت آن ،به جذب ویژگیهای فرهنگی مثبت سایر فرهنگها نیز اقدام نمود و
از طرفی جلو هرگونه نفوذ فرهنگی که میتواند برای فرهنگ بومی و سالم مضر باشد را گرفت .لذا
برنامه ریزی فرهنگی نیز یکی از موضوعات مهم در خصوص موضوع مورد بحث است.
برخی محققان برنامه ریزی فرهنگی را در حکم فرایند سیاست برای توسعه فرهنگی توصیف
میکنند(گراداچ2010 ،؛ روسنستین)2011 ،؛ در صورتی که استیونسن تعریف گستردهای دارد و
بیان میکند که برنامهریزی فرهنگی به منظور چندین هدف ترویج داده شده است :از جمله پرورش
توسعه جامعه ،ترویج همکاری بین بخشهای خصوصی و عمومی و نیز موقعیتیابی هنر به منزله
یك صنعت(استیونسن .)2005 ،در گزارشی که دولت کانادا منتشر کرده است هدف از توسعه برنامه
فرهنگی تعریف رویکردی سیستماتیك به منظور توسعه فرهنگی ،اهرمی ساختن سود بیشتر از منابع
غنی فرهنگی ،حمایت از اقتصاد و توسعه جامعه و در نهایت کمك به محیط زیست برای سرمایه-
گذاری داخلی و خارجی بیان شده است(مرکز آمار کانادا .)2011 ،ضرورت برنامهریزی فرهنگی
را باید در دو چیز جستوجو کرد؛ نخست در کارکرد دوگانه و تناقضآمیز فرهنگ؛ یعنی کارکرد
تغییر و تداوم آن و دوم ،جوامعی نظیر جامعه ما که مرحله گذر را طی و تحولهای سریع و ناهمگون
و نابرابر را تجربه میکنند ،همزمان احتیاج به نظم و تغییرهای همگون و جهتدار دارند .بنابراین در
خصوص بحث پیرامون موضوع فرهنگ عمومی ،باید ابتدا به شناخت مفهوم فرهنگ عمومی
پرداخت و سپس عوامل موثر بر فرهنگ عمومی و در نهایت برنامهریزی فرهنگی مناسب صورت
گیرد.

اینها

رویهم
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و
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شاخصهایی برای یک پارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی است که شورا بتواند بر
مبنای آن برنامهریزی دقیق ،صحیح ،به موقع را انجام دهد(الوانی و هاشیمان.)1395 ،
برای انجام این مهم یعنی توجه به فرهنگ عامه و برنامه ریزی فرهنگی برای آن ،میتوان به دوگونه
عمل کرد :از نتایج تحقی قات انجام شده توسط سایر محققان و صاحب نظران استفاده کرد یا برای
آن به صورت مجزا به تحقیق پرداخت و نتایج آن را بکار گرفت .پیشینه مطالعاتی تحقیق در دو
بخش داخلی و خارجی حاکی از آن است که مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است .در
حوزه مطالعات داخلی الوانی و هاشمیان( )1395در پژوهشی به ارائه مدل بومی سیاستگذاری متوازن
بخش فرهنگ پرداختند .آنها بیان کردند با نگرش آسیب شناسانه به عرصه مدیریت فرهنگ،
میتوان یکی از مهمترین نقاط ضعف حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی را ناشی از عدم بهره گیری
از مدلی مناسب دانست .بر این اساس پس از تعریف دو مفهوم فرهنگ و سیاست عمومی ،به مرور
اجمالی

نسبت

میان

فرهنگ

و

سیاستگذاری

و

مدلهای

مختلف

خطمشیگذاری پرداخته شده است و سپس تالش شده است الگوئی بومی در عرصه سیاستگذاری
ارائه گردد .مهمترین نقاط قوت فرهنگی با تکیه بر منطق توازن برگرفته از مدل ارزیابی متوازن
عملکرد این الگو را میتوان در نگرش طولی متوازن به بخش فرهنگ نسبت به سایر بخشها و
پیگیری اهداف استراتژیك سند چشم انداز در بخش فرهنگ بوسیله برقراری ارتباط میان فرایند
سیاستگذاری فرهنگی با سند چشم انداز بیست ساله دانست .لطیفی و عبدالحسین زاده( )1395در
پژوهشی به ارائه الگوی نظام مند اصالح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام
معظم رهبری پرداختند .این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت فرهنگ عمومی ،درصدد است الگوی
نظام مند جامعی را برای اصالح و ارتقای فرهنگ عمومی کشور بر اساس نظریات و دیدگاه های
مقام معظم رهبری ارائه دهد .این پژوهش با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام و تالش شده
الگوی نظام مند فرهنگ عمومی برای اصالح و ارتقای آن در کشور استخراج شود .با مطالعه
بیانات مقام معظم رهبری و استخراج بیش از  500مفهوم ،در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقه
بندی شد و  34کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند(شرایط علی،
شرایط زمینهای ،راهبردها ،شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین شد .مشخص
شد که برای اصالح فرهنگی ،باید همه جانبه و کل نگر بود و همه جنبههای بنیادی و نظری مثل
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تبیین نظریه فرهنگ عمومی و طراحی الگوهای رفتاری از منابع دینی و مباحث اجرایی و راهبردی
مثل شبکهسازی فرهنگی ،توزیع مناسب فرهنگی مدنظر قرار گیرند .مقتدایی و ازغندی(. )1395
در پژوهشی تحت عنوان «آسیب شناسی سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» ،بیان
کردند در مجموعه سیاستگذاریهای اقتدار عمومی سیاستهای فرهنگی باالترین اهمیت را دارد.
قاعدتاً از این روست که در نگاه یونسکو فرهنگ و سیاستگذاریهای فرهنگی در کانون فرآیند
توسعه پایدار کشورها تعریف میگردند .لذا برای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت
سیاستگذاری در حوزه فرهنگ نیازمند نگاهی واقع بینانه هستیم نگاهی که در سایه پاتولوژی
سیاستگذاری ها تحصیل خواهد شد .بنابراین هدف پژوهش ضمن تبیین رابطه فرهنگ و
سیاستگذاری بررسی مهمترین آسیب های سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران با
روش توصیفی -تحلیلی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده به روش
کتابخانهای میباشد .یافتهها حاکی از آن است که در حوزه سیاستگذاری فرهنگی مشکالت عدیده
ای در بخشهای مربوط به مطالعات نظری و شکلگیری ،اجرا و ارزیابی وجود دارد.
لطیفی و ظهوریان( )1394در پژوهشی به «تدوین الگوی ارزیابی شاخصهای فرهنگ عمومی در
دانشگاهها» پرداختند .این پژوهش با رویکرد آمیخته انجام شده است .شاخصهای فرهنگ عمومی
در دانشگاهها با مطالعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری استخراج شده و بعد
شاخصهای فرهنگی وزن دهی و با روش کمی و پرسشنامهای سنجیده شدند .رضایی(،)1394
پژوهشی با عنوان «شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مولفههای برنامهریزی استراتژیك در مدیریت
سازمانها و نهادهای فرهنگی ایران(مورد مطالعه :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)» انجام داده است.
هدف این پژوهش شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفههای برنامهریزی استراتژیك در
مدیریت سازمانها و نهادهای فرهنگی ایران است .پژوهش از نوع کاربردی بوده است و از نظر نوع،
زمینهیابی و جزء پژوهشهای همبستگی و مدلیابی است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که
وضعیت موجود مؤلفه چشمانداز ،اهداف و مأموریت ،عوامل درون سازمانی و عوامل برونسازمانی
در حد مطلوبی قرار ندارد.
مقتدایی و راعی( ،)1392در طی پژوهشی با عنوان «شورای فرهنگ عمومی و تأثیر مصوبههای آن
بر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی» صورت گرفته است .در این مقاله جایگاه شورای فرهنگ
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عمومی استان اصفهان در ساماندهی امور فرهنگی مطالعه شده و بررسی وضعیت سیاستگذاری و
برنامهریزی در مصوبههای شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سالهای  1372تا 1389
دادههای پژوهش را تشکیل میدهد .روش بررسی ،تحلیل محتوا ،مصوبههای شورای فرهنگ
عمومی و رابطه بین نوع مصوبهها بر اساس آییننامه شورا و سیاستگذاری و برنامهریزی با ساماندهی
امور فرهنگی سنجیده شده است .نتایج این پژوهش نشانمیدهد نیمی از مصوبههای شورای فرهنگ
عمومی در امر سیاستگذاری فرهنگی مرتبط بوده و در وظیفه برنامهریزی ،بیشتر مصوبهها نامرتبط
با وظایف شورا بودهاند.
جمشیدیها و فوالدیان( ) 1390پژوهشی با عنوان «بررسی تحوالت فرهنگ عمومی در ایران بر
اساس تحلیل نام گذاری» انجام دادند .آنها بیان کردند که نام گذاری افراد در جامعه یکی از
شاخصهایی است که به وسیله آن میتوان جهت گیری فرهنگ عمومی جامعه را مشخص کرد.
در حوزه مطالعات خارجی چانگ( )2011در مطالعهای با عنوان «بازنگری شناسایی منابع فرهنگی
و بهره برداری منابع بومی» ،فرایند تبدیل فرهنگ را بررسی کرده است .در این مطالعه نشان داده
شده که فرایند تبدیل شدن ،شامل سه مرحله شناسایی منابع ،ایجاد معنا و تغییرهای اجتماعی است.
دستیابی به هر مرحله ،نتیجه تعامل بین دولتهای محلی است و هنگامی که هدف شناسایی و
بهرهبرداری بیشتر از منابع فرهنگی باشد ،اغلب با اهداف سرمایهداری در تعارض قرار خواهد
گرفت(چانگ .)188 :2011 ،1رآو و والتون )2004(2در پژوهش خود با عنوان «اقدام فرهنگی و
عمومی» به بررسی ویژگیهای فرهنگی و تأثیر فرهنگ عمومی مردم در اقدامات و رفتارها
پرداخته اند .در این پژوهش نیز توصیههایی برای شکل گیری فرهنگ عمومی مطلوب در جامعه
شده است(رآو و والتون.)10 :2004 ،
مرور پیشینه مطالعاتی داخلی و خارجی نشان میدهد که در تحقیقات انجام شده کمتر به ارائه الگویی
نظامند برای دستورکار جلسات شوراهای فرهنگ عمومی پرداخته شده است و بیشتر به موضوع
فرهنگ عمومی کشور و الگویی برای آن و یا ارتباط آن با سایر متغیرها پرداخته شده است .لذا
امکان استفاده از آنها برای مسئله مطرح شده در این تحقیق وجود ندارد و تاحدی
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می توان از نتایج آنها در پوشش تحقیق حاضر استفاده کرد و بایستی به ارائه الگویی نظامند برای
یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی پرداخت .به منظور ترسیم چارچوب نظری
پژوهش ،از آنجا که پژوهشی که تا حدی بتواند مبنای کار حاضر قرار گیرد وجود نداشت لذا
پژوهشگر چندین منبع را به عنوان مبنای نظری خود قرار داد که بر اساس آنها مولفههای اصلی الگو
را شناسایی نماید که عبارتند از :اسناد باالدستی نظیر سیاستهای کلی ابالغی ،برنامه های توسعه و
سند مهندسی فرهنگی؛ سیاست های کالن فرهنگی نظیر سند چشم انداز و شرح وطایف شورای
فرهنگ عمومی؛ مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقالب فرهنگی.
روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها آمیخته اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر روش
اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد نظامند(مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است .جامعه
آماری مرحله کیفی ،کلیه صاحبنظران ،خبرگان و متخصصان حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی
شامل کلیه مطلعین کلیدی ،مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضا و دست اندرکاران
فعلی و گذشته شورای فرهنگ عمومی و شورای انقالب فرهنگی بودند .نمونه گیری مرحله کیفی،
از نوع آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده است به گونهای که با  12نفر مصاحبه
دلفی انجام شد .جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان(دارای سوابق علمی و تجربی
باال) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای فرهنگ عمومی کشور به تعداد  340نفر بودند که
جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و  180نفر تعیین شد و سپس به روش تصادفی
ساده اقدام به نمونه گیری شد.
در بخش کیفی از هر دو روش کتابخانهای و میدانی برای گردآوری دادهها استفاده شد .در گام اول
به منظور آشنایی با مفاهیم پایه و مبانی نظری و نیز آشنایی با مطالعات پیشین در خصوص موضوع
مورد بحث از روش کتابخانهای استفاده شد و با مطالعه اسناد و مدارک شامل کتب ،مقاالت ،رساله-
ها ،پایگاههای اطالعاتی ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش بدست آمد .در گام دوم به منظور گردآوری
داده ها ،از روش میدانی استفاده شد .بدین طریق که با تدوین فرم مصاحبه دلفی دادههای بخش
کتابخانهای تکمیل شد .ابزار مورد استفاده در این گام مصاحبه دلفی بود .در بخش کمی ،برای
گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این مرحله پرسشنامه محقق-

....136پژوهشهای جامعه شناختی ،سال پانزدهم ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ساخته بود که طی مرحله کیفی بدست آمد .این پرسشنامه دارای  21مولفه و  135شاخص بود که بر
مبنای طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم شده بود.
برای تعیین اعتبار درونی(قابلیت اعتبار) دادهها از چندین روش استفاده شد :دادهها با مبانی نظری،
پیشینه پژوهش ،مصاحبه با افراد کانونی انتخاب و تأیید شدند؛ نظرات و رهنمودهای گروهی از
خبرگان لحاظ شد؛ برای تأیید دقّت و صحّت دادهها ،در مورد اعتبار مطالعه از شیوه بررسی به وسیله
اعضای پژوهش استفاده گردید.
جهت تعیین اعتبار بیرونی(انتقالپذیری) یافتهها از تکنیكهای حصول اشباع نظری؛ استفاده از رویه-
های ویژه کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانهها؛ توصیف غنی دادهها استفاده شد .جهت تعیین روایی
(تأییدپذیری) یافتهها نیز از سه تکنیكِ جمعآوری دادهها از منابع متعدد(منابع دادهها متنوع بوده و
همسوسازی به کار گرفته شد)؛ تحلیل موارد منفی (پژوهشگر در تحلیل موارد منفیِ مصاحبهها،
تبیینات متناقضِ تفسیر شده را در دادهها حل کرده است)؛ انعطاف روش (برنامه مصاحبه ،بارها
ارزیابی مجدد شد و محتوا و فرآیندهای آن مورد بازبینی قرار گرفت و در تفسیرها ،پیشنهادها و
یافتهها کامالً منعطف عمل شد) استفاده شد.
اعتبار پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد و روایی آن از طریق روایی محتوایی (ضریب
نسبی روایی محتوا) و روایی تاییدی (تحلیل عاملی تاییدی) انجام شد.به منظور تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش کیفی از روش کدگذاری نظری با رویکرد نظریه داده بنیاد نظامند استفاده شد .تحلیل
داده های بدست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه صورت گرفت .به عبارت دیگر دادههای
کیفی با استفاده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی و ملزومات انجام هر یك از این مراحل مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت نظریهای برای تبیین الگوی یکپارچه سازی تدوین
دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور بدست آمد .پس از تدوین پرسشنامه و جمعآوری
دادههای حاصل از پرسشنامه ،تجزیه و تحلیل دادههای کمی با استفاده آزمون تحلیل عاملی تاییدی
انجام شد.
یافته های پژوهش
یافتههای حاصل از اجرای پژوهش در دو بخش کیفی و کمی ارائه شده است.
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یافتههای کیفی
دادههای پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظریه داده بنیاد نظامند تحلیل شدند .در
طرح پژوهش ،نظریه داده بنیاد مراحل تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام
شد که در ادامه تشریح شده است.
 -1کدگذاری باز :در این مرحله از پژوهش ،مفاهیم و نکات کلیدی بدست آمده در خصوص
تناسب الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور ،از فرایند مطالعه
اسناد و مدارک شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فهرست شدند .با توجه به شباهتهای فراوان در
نکات و مفاهیم بدست آمده و همچنین تکراری بودن برخی از مفاهیم ،محقق اقدام به یکسانسازی
آنها (انتخاب واژگان صحیحتر ،حذف مفاهیم مشترک) نمود .پس از استخراج گزارهها یا مفاهیم و
یکسان سازی مفاهیم بدست آمده 156 ،مفهوم بدست آمد که مبانی نظری و پیشینه پژوهش آنها را
پشتیبانی کردند و در قالب  28مقوله اصلی طبقهبندی شدند .مقولههای شناسایی شده در فرایند
کدگذاری تحت عنوان کدهای باز /شاخصها تعریف شدهاند.
 -2کدگذاری محوری :کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل دادهها در نظریه پردازی
داده بنیاد در این پژوهش است .هدف این مرحله برقراری رابطه بین مقولههای تولید شده در مرحله
کدگذاری باز است.
این کدگذاری ،به این دلیل محوری نامیده شده که کدگذاری حول «محور» یك مقوله تحقق
مییابد .در این تحقیق مقوله اصلی تحت عنوان «دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی» است.
این مقوله به عنوان «پدیده مرکزی» انتخاب شده و در مرکز مدل قرار گرفته است ،زیرا میتوان ردپا
و اثر آن را در اغلب دادهها و نقل و قولهای مصاحبه شوندگان ،به وضوح مشاهده کرد .سپس دیگر
مقولهها به آن ربط داده شدهاند.
مقولههای دیگر عبارتند از« :شرایط علی»« ،راهبردها»« ،شرایط زمینهای»« ،شرایط مداخلهگر» ،و
«پیامدها» .الگوی کدگذاری ،روابط فیمابین شرایط علی ،راهبردها ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخله-
گر ،و پیامدها را نمایان میکند .بنابراین  156شاخص و  28مقوله بدست آمده در ذیل  6مقوله اصلی
طبقه بندی شدند .برای کدگذری محوری در این پژوهش از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین
استفاده شده است.
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اجرای فن دلفی :بر اساس نتایج سندکاوی ،فرم مصاحبه دلفی تنظیم شد و طی  4مرحله در
مجموع با  12نفر مصاحبه انجام شد .پس از جمع بندی نظرات خبرگان جمعاً  81شاخص بدست
آمد که در قالب  22مقوله طبقه بندی شدند .اجرای دلفی (دو مرتبه) تا حد اشباع نظری انجام شد و
دو مصاحبه آخر منجر به استخراج کد جدیدی نشد و لذا مصاحبهها متوقف شد.
جدول  :1ابعاد ،مولفهها و شاخصهای الگوی یکپارچه تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور
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پس از فرایند سندکاوی و مصاحبه با خبرگان ،مفاهیم بدست آمده با یکدیگر تلفیق شدند و موارد
مشترک حذف و یکسان سازی عبارات و مفاهیم صورت گرفت که بر این اساس 234
مفهوم/شاخص و  32مقوله بدست آمد.
علی رغم اینکه داده های بدست آمده حاصل دو فرایند طوالنی و دقیق سندکاوی و مصاحبه با
خبرگان بود اما پژوهشگر برای صحت سنجی و تایید نهایی دادههای بدست آمده در قالب گروه
کانونی  5نفر متشکل از متخصصان حوزه فرهنگ عمومی مجدداً دادهها را بازنگری نمود(دلفی
مرتبه سوم) .نتیجه بدست آمده منجر به حذف  7مفهوم کلیدی و ادغام  23مفهوم کلیدی شد.
همچنین  80مفهوم کلیدی مربوط به  12راهبرد در قالب یك راهبرد تحت عنوان «موضوعات
فرهنگی» با  12شاخص جمعبندی شدند .نهایتاً الگوی کیفی مشتمل بر  6بعد 21 ،مولفه و 135
شاخص بدست آمد .دادههای بدست آمده در قالب پرسشنامه تنظیم شدند و مبنای بخش کمی قرار
گرفته اند .کدهای باز و محوری بدست آمده در جدول شماره  1ارائه شده است.
 -3کدگذاری انتخابی
در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی و خلق نظریه ،روابط بین مقولهها مشخص شد و الگوی
پارادایمی نظریه برخاسته از دادهها شکل گرفت .در این مرحله نیز پژوهشگر با بهرهگیری از نظرات
خبرگان حوزه فرهنگ عمومی ،الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی را مشتمل بر  135شاخص(کد باز) و  21مولفه (کد محوری) و  6بعد ترسیم نموده است .در
طول فرایند کدگذاری و فرایند تلفیق جهت یکپارچهسازی و پاالیش نظریه ،متن مصاحبههای انجام
شده چندین بار مورد بررسی قرار گرفت.
بعد از مشخص شدن مقوله محوری (یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی) و
استفاده از آن جهت نزدیك کردن مقولهها ،عبارات و ایدههایی که بیانگر روابط بین مقولههای
اصلی و فرعی بودند ،مورد توجه قرار گرفت .بر همین اساس ،روابط بین مقولههای اصلی و الگو
پارادایمی یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت .نهایتاً مقولههای
آشکار شده در قالب ابعاد  6گانه الگو پارادایمی ،با روابطی که بین آنها وجود دارد ،بهصورت زیر
تعیین شدند.
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عوامل علی :ابتدا برای یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی ضرورت
داشت ،حوادث ،وقایع و اتفاقاتی (شرایط علی) که به وقوع یا گسترش دستورکارهای شورای
فرهنگ عمومی منجر می شود شناسایی و بیان شود که بر این اساس چهار مقوله «اسناد باالدستی»،
«شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی»« ،تصمیمات و رفتارهای مدیریتی و سازمانی» و «تحوالت
فناورانه» به عنوان شرایط علی شناسایی شد.
بستر و زمینه :سپس شرایطی که زمینه پدیده تصمیمات و دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
را فراهم میسازد و بر پدیده محوری تاثیرگذار هستند شناسایی شود که برای این امر شش مقوله
«سیاستهای کالن فرهنگی»« ،مدیریت کالن فرهنگی»« ،رسانههای جمعی و گردهماییها»« ،مراکز
فرهنگی»« ،گروههای نخبگان» و «تاریخ و حوادث گذشته» به منزله شرایط زمینه شناسایی شد.
شرایط مداخله گر :در ادامه شرایط مداخله گر که شرایط علی را تسهیل میکنند یا بر اثر این
شرایط تداخل ایجاد کرده و مانع آن میشود در قالب پنج مقوله «عوامل سیاسی»« ،عوامل اقتصادی»،
«عوامل فرهنگی -اجتماعی»« ،عوامل مذهبی» و «عوامل ذهنی-ادراکی» به عنوان شرایط مداخلهگر
شناسایی شد.
مقوله اصلی :تصمیمات و دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
راهبردها :دستو رکارهای شورای فرهنگ عمومی از طریق سه راهبرد اساسی تحت عنوان «برنامه
ریزی کالن فرهنگی»« ،تعامالت بین فردی و بین نهادی» و «ظرفیت شناسی و الگوسازی فرهنگی»
به موضوعات مختلفی از جمله «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی»« ،سرمایه اجتماعی»« ،اخالق
عمومی»« ،زنان و خانواده»« ،بهداشت ،سالمت و نشاط اجتماعی»« ،خردورزی و استداللگرایی»،
«آسیب های اجتماعی»« ،روح ملی و شخصیت میهنی»« ،محیط زیست»« ،جوانان»« ،معماری و
شهرسازی» و «دین و مذهب» پرداخته و پدیده محوری محقق خواهد شد.
پیامدها :در نهایت اجرای راهبردهای فوق پیامدهایی را بدنبال خواهد داشت .پیامدهای حاصل از
طراحی الگوی یکپارچه تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی در دو مقوله «بهره وری و
کارآمدی تصمیمات شورا» و «بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکالت و معضالت اجتماعی» قابل
ارائه است.
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بنابراین یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی از طریق توجه به مقولههای
مختلف شرایط زمینه ،شرایط مداخلهگر ،شرایط علی ،راهبردها و پیامدها قابل تحقق است .براساس
مفاهیم و مقولههای استخراجی از مراحل قبل ،روایتی از نحوه بکارگیری سایر عوامل موثر بر
دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور تشریح شده است که به صورت شماتیك(شکل  )1به
عنوان الگوی مفهومی پژوهش ترسیم شده است.
مرحله کدگذاری باز 135 :گزاره مفهومی اولیه

مرحله کدگذاری محوری 21 :گزاره به عنوان مقوالت(مولفهها) و  6مقوله اصلی)ابعاد)
پدیده اصلی :دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
موجبات علی :چهار مقوله «اسناد باالدستی»« ،شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی»« ،تصمیمات و رفتارهای مدیریتی و سازمانی» و
«تحوالت فناورانه»
شرایط مداخلهگر :پنج مقوله «عوامل سیاسی»« ،عوامل اقتصادی»« ،عوامل فرهنگی -اجتماعی»« ،عوامل مذهبی» و «عوامل ذهنی-
ادراکی»
شرایط زمینهای :شش مقوله «سیاستهای کالن فرهنگی»« ،مدیریت کالن فرهنگی»« ،رسانههای جمعی و گردهماییها»« ،مراکز
فرهنگی»« ،گروههای نخبگان» و «تاریخ و حوادث گذشته»

راهبردها« :برنامه ریزی کالن فرهنگی»« ،تعامالت بین فردی و بین نهادی» و «ظرفیت شناسی و الگوسازی فرهنگی» و «موضوعات
فرهنگی» شامل (گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی ،سرمایه اجتماعی ،اخالق عمومی ،زنان و خانواده ،بهداشت ،سالمت و نشاط
اجتماعی ،خردورزی و استداللگرایی ،آسیبهای اجتماعی ،روح ملی و شخصیت میهنی ،محیط زیست ،جوانان ،معماری و
شهرسازی و دین و مذهب).
پیامدها :دو مقوله «بهرهوری و کارآمدی تصمیمات شورا» و «بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکالت و معضالت اجتماعی»

مرحله کدگذاری انتخابی :ابعاد  6گانه الگو
شرایط زمینهای( 6مقوله)؛ شرایط علی( 4مقوله)؛ شرایط مداخلهگر ( 5مقوله)؛ مقوله اصلی(دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی)؛ راهبردها( 4مقوله)؛ پیامدها( 2مقوله)

شکل ( :)1الگوی مفهومی؛(یافتههای محقق).

یافته های کمی
قبل از استفاده از آزمونهای پارامتریك در تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا از طریق آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع دادهها مشخص شد(P=0/386؛ f=163؛ .)K-S=0/941
سپس از طریق شاخصهای کجی و کشیدگی نیز نرمال بودن دادهها مورد بررسی قرار گرفت که

....142پژوهشهای جامعه شناختی ،سال پانزدهم ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نتایج بدست آمده منجر به تایید مجدد توزیع دادهها گردید و بر این اساس امکان بهرهمندی از
آزمون های پارامتریك و بطور خاص آزمون تحلیل عاملی برای تحلیل دادههای این پژوهش مهیا
است.
به منظور بررسی سؤاالت تحقیق از مدلسازی معادالت ساختاری (آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای
معناداری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون) ،استفاده شد که در ادامه ارائه شده است.
آزمون تحلیل عاملی تائیدی مشخص میکند که شاخصهای شناسایی شده در بخش کیفی از یك
ساختار عاملی هماهنگ برخوردارند یا خیر .برای انجام تحلیل عاملی تائیدی از نظر  163نفر از
کارشناسان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای شورای فرهنگ عمومی و شورای
انقالب فرهنگی حال و گذشته استفاده شد و به دنبال پاسخگویی به این سوال بودهایم که آیا عناصر
و شاخص های شناسایی شده از یك ساختار عاملی هماهنگ در قالب مدل پیشنهادی برخوردار
میباشند؟
نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملی و ضرایب معنی داری مربوط به هر یك از ابعاد در حد
قابل قبول است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای مشاهده شده به خوبی میتوانند
متغیر پنهان را تبیین کنند .از آنجا که بار عاملی تمام متغیرهای مشاهده شده(مولفهها و شاخصها)
بزرگتر از  0/3میباشد ،بنابراین رابطه مطلوبی بین شاخصها(متغیر مشاهده شده) با مولفه خود(متغیر
پنهان) و بین مولفه ها(متغیر مشاهده شده) با ابعاد (متغیر پنهان) برقرار است و نقش مهم و معناداری
در اندازهگیری مولفهها و ابعاد دارند.
همچنین معنیداری ضرایب بین متغیرهای آشکار و پنهان در سطح  0/05بررسی شده است که نتایج
نشان داد مقادیر ( tخارج از بازه  )±1/96برای تمامی سواالت معنیدار میباشند.
در خصوص شاخصهای برازش مدل این نتایج بدست آمد(جدول  .)2پس از حذف خطاهای
کوواریانس ،بررسی شاخصهای برازندگی نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است .نسبت
خی دو به درجه آزادی کوچکتر از  3است .مقدار جذر میانگین مجذورات خطای
تقریب( )RMSEAکوچکتر از  0/08است .شاخصهای برازندگی مانند شاخص نیکویی
برازش( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته( )AGFIو سایر شاخصها باالتر از 0/90
بدست آمده که ابعاد مدل را تایید میکنند.
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جدول( :)2شاخص های نیکویی برازش ابعاد الگوی یکپارچه سازی دستورکارهای
شورای فرهنگ عمومی
ابعاد مدل

X2/df

RMSEA

P-value

GFI

AGFI

عوامل زمینه ای

2/96

0/072

0/000

0/93

0/90

عوامل علی

2/64

0/063

0/000

0/94

0/93

عوامل مداخله گر

2/83

0/031

0/000

0/92

0/90

مقوله محوری

2/48

0/023

0/000

0/92

0/91

راهبردها

2/53

0/057

0/000

0/94

0/92

پیامدها

2/49

0/048

0/000

0/91

0/90

بنابراین ،پاسخ به سوال های پژوهش به طور خالصه بدین شرح است:
الف-ابعاد ،مولفهها و شاااخصهای الگوی یکپارچه سااازی تدوین دسااتورکارهای
شورای فرهنگ عمومی کشور کدامند؟
در بخش کیفی ،پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای
شورای فرهنگ عمومی کشور دارای  135شاخص 21 ،مقوله(مولفه) و  6بعد بود که در بخش کمی
همه  135شاخص 21 ،مولفه و  6بعد م ورد تایید کاربران قرار گرفت و مدل دارای برازش مناسبی
بود .مدل فوق از نظر استراتژی تجربی است زیرا مدلی که پژوهشگر ارائه نموده در عملکرد سازمان،
فرد و گروه اثرگذار و مؤثر خواهد بود .از منظر فلسفی از نوع پراگماتیسم میباشد چرا که کاربردی
است .از طرفی از منظر منطق پژوهش از نوع استقرایی و از نظر الگو از نوع هنجاری میباشد .لذا
الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور مطابق شکل ( )2تایید
شد.
ب-ارزیابی الگوی یکپارچهسازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
کشور از دیدگاه کاربران چگونه است؟
نتایج بیانگر آن است که یافتههای بدست آمده در بخش کیفی شامل الگوی یکپارچه سازی تدوین
دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور با  6بعد 21 ،مولفه و  135شاخص بود که در بخش
کمی  6بعد 21 ،مولفه و  135شاخص مورد تایید کاربران در بخش کمی قرار گرفتند .در این
خصوص نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی و شاخصهای برازش مدل نشان داد که مدل و اجزای
پارادایمی آن از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار هستند .نسبت خی دو به درجه آزادی کوچکتر از
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 ،3مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب کوچکتر از  ،0/08شاخص نیکویی برازش ،شاخص
نیکویی برازش تعدیل یافته و سایر شاخصهای برازندگی بزرگتر از  0/9بدست آمدند که برازش مناسب
مدل را نشان دادند .لذا میتوان گفت الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی کشور از تناسب خوبی برخوردار است .مدل ساختاری بدست آمده به شرح نمودار ( )1ترسیم
شده است.

نمودار ( :)1مدل ساختاری یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

در نهایت پس از تجزیه و تحلیل دادهها و تعیین درجه تناسب الگوی یکپارچه سازی تدوین
دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی ترسیم شد .این الگو نشان داد موثرترین عوامل زمینه ساز
یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی عبارتند از :مراکز فرهنگی ( λ =0/94و
 ،)t =6/72گروه های نخبگان ( λ =0/93و  ،)t =4/54رسانه های جمعی و گردهمایی ها (λ =0/75
و  ،)t =8/19تاریخ و حوادث گذشته ( λ =0/65و  ،)t =3/90مدیریت کالن فرهنگی ( λ =0/62و
 )t =5/78و سیاستهای کالن فرهنگی ( λ =0/42و )t =4/34؛ مهمترین علل عبارتند از :تصمیمات و
رفتارهای مدیریتی ( λ =0/81و  ،)t =7/25تحوالت فناورانه ( λ =0/79و  ،)t =7/65شرایط و
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اقتضائات مکانی و زمانی ( λ =0/70و  )t =7/64و اسناد باالدستی ( λ =0/68و )t =5/38؛
تاثیرگذارترین عوامل مداخلهگر عبارتند از :عوامل سیاسی( λ =0/91و  ،)t =6/07عوامل فرهنگی
اجتماعی ( λ =0/78و  ،)t =9/16عوامل مذهبی ( λ =0/63و  ،)t =6/08عوامل اقتصادی (λ =0/57
و  )t =6/42و عوامل ذهنی -ادراکی ( λ =0/47و )t =5/22؛ اثرگذارترین راهبردهای یکپارچه سازی
تدوین دس تورکارهای شورای فرهنگ عمومی عبارتند از :ظرفیت شناسی و الگوسازی فرهنگی
( λ =0/92و  ،)t =9/54برنامه ریزی کالن فرهنگی ( λ =0/91و  ،)t =9/47تعامالت بین فردی و بین
نهادی ( λ =0/78و  )t =7/63و موضوعات فرهنگی ( λ =0/54و )t =6/34؛ و نهایتاً مهمترین
پیامدهای یکپارچه سازی دستورکارها عبارتند از :بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکالت
اجتماعی ( λ =0/78و  )t =11/74و سپس بهره وری و کارآمدی تصمیمات شورا ( λ =0/75و
 )t =11/50بودند.
ترکیب و تحلیل این ضرایب نشان میدهد برای یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی ،ابتدا باید زمینه الزم برای یکپارچه سازی دستورکارها را مهیا نمود ،سپس حوادث و اتفاقاتی
که به وقوع یا ارتقای سطح یکپارچه سازی دستورکارها منجر میشوند اتفاق بیفتند .در ادامه عوامل
مداخلهگری که به عوامل علی در ایجاد یکپارچه سازی دستورکارها کمك میکنند شناسایی و
تقویت شوند یا اگر عاملی مانع یکپارچه سازی دستورکارها است رفع شود .سپس
می توان راهبردهای عملیاتی را از طریق تدوین برنامههای منسجم و منظم به اجرا درآورد .تنها در
این صورت است که میتوان به یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی امیدوار بود.
پ -الگوی یکپارچه سازی تدوین دستور کارهای شورای فرهنگ عمومی کشور
چیست؟
بر اساس یافتههای بخش کیفی و کمی ،الگوی یکپارچهسازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ
عمومی کشور دارای  6بعد 21 ،مولفه و  135شاخص بود که در قالب مدل پارادایمی به شرح زیر
می باشد(الگوی نهایی در شکل  2نشان داده شده است):
-

مقوله محوری :دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی

-

شرایط زمینهای« :سیاستهای کالن فرهنگی»« ،مدیریت کالن فرهنگی»« ،رسانههای جمعی
و گردهماییها»« ،مراکز فرهنگی»« ،گروههای نخبگان» و «تاریخ و حوادث گذشته».
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-

عوامل علی« :اسناد باالدستی»« ،شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی»« ،تصمیمات و رفتارهای
مدیریتی و سازمانی» و «تحوالت فناورانه».

-

عوامل مداخلهگر« :عوامل سیاسی»« ،عوامل اقتصادی»« ،عوامل فرهنگی -اجتماعی»« ،عوامل
مذهبی» و «عوامل ذهنی-ادراکی».

-

راهبردها« :برنامه ریزی کالن فرهنگی»« ،تعامالت بین فردی و بین نهادی» و «ظرفیت شناسی
و الگوسازی فرهنگی»« ،موضوعات فرهنگی».

-

پیامدها« :بهرهوری و کارآمدی تصمیمات شورا» و «بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکالت
و معضالت اجتماعی».

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش بدنبال ارائه الگویی برای یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
کشور بودیم و در راستای دستیابی به این الگو ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهایی برای الگو استخراج
شد که برخی از آنها زمینه ساز ،علل بوجود آورنده ،مداخله گر ،راهبرد و پیامد بودند .یافتههای
حاصل از پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که برای یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای
فرهنگ عمومی کشور ابتدا بایستی دستورکارها بر اساس یك معیاری از یك کانال مشخصی تنظیم
شوند.
نتایج نشان داد دستورکارها بر اساس اسناد باالدستی (نظیر بیانات مقام معظم رهبری ،برنامههای
توسعه کشور ،اسناد و مدارک فرهنگی کشور) ،تغییر و تحوالت ایجاد شده در تکنولوژی و دانش
روز ،شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی مناطق مختلف کشور تنظیم شوند و هیچ دستوری خارج از
این بستر نباشد .بررسی این زمینههای حاکم بر موضوع فرهنگ عمومی بایستی توسط افراد ،گروهها
و مراکزی مشخص پیشنهاد شوند و در دستور کار قرار گیرند که از جمله مدیریت کالن فرهنگی
کشور ،رسانه های جمعی(صدا و سیما ،مطبوعات ،همایشها) ،مراکز فرهنگی(حوزه ،دانشگاه،
آموزش و پرورش ،اماکن زیارتی) ،گروههای نخبگان(روحانیون ،اساتید دانشگاه ،معلمان،
ورزشکاران و هنرمندان) یا وقایع و حوادث تاریخی(سطح بندیهای مذهبی ،زبان ،پوشش ،آداب
و سنن) را میتوان برشمرد .این گروه ها و مراکز فرهنگی به دلیل اینکه بیشترین ارتباط را با آحاد
جامعه دارند و در بطن جامعه قرار دارند بیشتر مشکالت و معضالت اجتماعی را دیده و درک می
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کنند و میتوانند در جهت رفع آنها پیشنهادهای اثرگذاری به شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
ضمن اینکه این نخبگان و گروه ها خود برای تقویت نقاط قوت فرهنگی مراکز و حیطه فعالیت
خودشان میتوانند پیشنهاداتی را به شورای فرهنگ عمومی ارائه کنند.
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عالوه بر موضوعات و مسائل مهم و مرتبط با فرهنگ غنی ایرانی اسالمی که نیازمند پیگیری و ارائه
مصوبات فرهنگی می باشند ،عوامل دیگری نیز بر دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی میتوانند
تاثیر گذار باشند .
شورا نباید بدون در نظر گرفتن آنها و بر اساس یك فرایند ثابت و غیرمنعطف پیش برود .شرایط
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،امنیتی و  ...در جهان به سرعت در حال تغییر و تحول،
مسائلی را پیش می آورند که غفلت از آن ها باعث نفوذ و تهاجم فرهنگی خواهد شد یا بی توجهی
آحاد مردم را نسبت به دستورکارها و مصوبات جاری فرهنگ عمومی موجب خواهد شد .لذا شورای
فرهنگ عمومی عالوه بر داشتن مکانیزم ثبات در موضوعات و کانال های پیشنهاد دهنده
دستورکارها ،بایستی توسط کارگروه های تخصصی به طور مستمر به دنبال ارزیابی روندهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...باشند و متناسب با تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
در جهان پیشنهادهایی را به شورا ارائه دهند.
بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده پس از بسترسازی الزم ،شناسایی کانال های پیشنهاد دهنده،
عوامل موثر و تاثیر گذار بر تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی بایستی راهبردهای
مشخصی را برای عملیاتی نمودن مصوبات و برنامهها تعیین کرد .بر این اساس ضرورت دارد برنامه
ریزی کالن فرهنگی صورت گیرد و نقش کلیه ذینفعان مشخص شود ،تعامالت بین فردی و بین
نهادی برای عملیاتی نمودن برنامه ها مشخص شود و مکانیزمهای تعامالت ترسیم شود .همچنین
ظرفیتهای مختلف فرهنگی شناسایی و الگوسازی فرهنگی بر اساس آنها شکل بگیرد و در قالب
راهبردهای تعیین شده به موضوعات اساسی جامعه که با فرهنگ عمومی قرابت معنایی و کارکردی
دوطرف دارند پرداخته شود.
این موضوعات که مهمترین مسائل همه جوامع میباشد عبارتند از اقتصاد مقاومتی ،جوانان ،زنان و
خانواده ،اخالق ،محیط زیست ،سرمایه اجتماعی ،سالمت و نشاط اجتماعی ،خردورزی ،هویت و
روحیه ملی ،معماری و شهرسازی و دین و مذهب .پیگیری چنین فرایندی در شورای فرهنگ عمومی
کشور ،نهایتاً فوایدی را بدنبال دارد که از جمله میتوان به افزایش بهره وری و کارآمدی تصمیمات
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اخذ شده و مصوبات شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و همچنین منجر به کاهش مشکالت و
معضالت اجتماعی و بهبود فرهنگ عمومی کشور خواهد شد.
اما به لحاظ نوآوری و جدید بودن نتیجه بدست آمده در این پژوهش باید گفت که این پژوهش
تاکنون مشابهای نداشته و برای اولین بار در نهادی مثل شورای فرهنگ عمومی انجام شده است و
منتج به ارائه الگویی شده است که از جوانب مختلف به بحث دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی
پرداخته است و یك الگوی نظامند ارائه نموده است که در نوع خود کامالً نوآورانه است.
به همین دلیل از حیث مقایسه با سایر تحقیقات انجام شده هیچ گونه همخوانی وجود ندارد و صرفاً
در نظر گرفتن عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،دینی ،به عنوان عوامل مداخله گر و
اسناد باالدستی و تحوالت فناورانه و اقتضائات زمانی و مکانی به عنوان بستر ساز الگوی مزبور در
برخی تحقیقات انجام شده بدست آمدهاند که نوعاً پژوهش شان در خصوص دستورکارهای شورایی
مشابه شورای فرهنگ عمومی کشور نبوده است.
نهایتاً اینکه به مسئوالن و دست اندرکاران فرهنگ عمومی کشور این نکته یادآوری میشود که
بکارگیری الگوی یکپارچه سازی تدوین دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور بدست آمده
در تحقیق حاضر ،میتواند ضمن جلوگیری از بی برنامه بودن جلسات شورا و یا بی نتیجه ماندن
تصمیمات آن به لحاظ کارکردی نبودن و عدم همزمانی با تغییر و تحوالت جامعه ،به فرایند محور
شدن جلسات و دستورکارها و برنامه ریزی دقیق و صحیح برای تصمیم گیری ،تصویب و ابالغ و
همچنین پیگیری تحقق آنها منجر شود.
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