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الگوی اسالمی ایرانی اجرای خطمشیهای فرهنگی کشور و مقایسة
تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی
3

حسین خنیفر ،1سیدمهدی الوانی ،2حمید حاجی مالمیرزایی

 .1استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 .3دکتری مدیریت تصمیمگیری و خطمشیگذاری عمومی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0131/02/02 :؛ تاریخ پذیرش)0131/20/02 :

چکیده
با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خطمشیگذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط ،هنوز شاهد آسیبهای فرهنگی و تحققنیاافن
کامل راهبردهای کالن در زمینة فرهنگ هسنیم .ای کاسنیها اغلب ما را به یک علت اساسی منوجه میکند و آن فقدان الگوی اجارای
خطمشی مبننی بر ارزشهای اسالمی و فرهنگ اصیل ایرانی است .در ای مقاله ابندا مدلهای اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شاد
است ،سپس ،با رویکردی قیاسی ای مدلها با الگوی پیشنهادی اجرای خطمشیهای فرهنگی جمهاوری اساالمی ایاران مقایساه شاد
است .ای مدل با روش تحقیق کیفی داد بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شد است .مؤلفههای ای الگو مسانررج از مصااببههاای عمیاق از
نربگان ،خبرگان ،مقامهای ارشد خطمشیگذار و مجریان باتجربة کشور است .در نهایت ،با کدگذاری بدود  022گزار  13 ،مقولة اصالی
ابصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم ،سازمانها ،دسنگا ها و مؤسسات) ،اجراپژوهی (شاامل بسایم منااب  ،ابزارهاای
اجرا و رویکردهای اجرا) ،و فضای ذهنی و ارزشی جامعه ،تقسیمبندی و مرتبط شد.

کلیدواژگان
اجراپژوهی ،اجرای خطمشیهای فرهنگی ،خطمشیگذاری ،فرهنگ ،مدلهای اجرا.

 نویسندة مسئول ،رایانامهhhmirzaee@ut.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
تصمیمگیری جوهرة مدیریت است و در ایفای نقش تصمیمگیری ،مدیریت تجسم عینی مییابدد و
علم و هنر مدیریت متبلور میشود .تصمیمگیری در همة نهادها و سدامما هدای ووکدو و بد ر
مطرح است ،اما وقتی در دولت و نهادهای حکومتی تصمیم جدام بدرای مصدالم عمدومی و دور
گرفته میشود ،به عنوا خطم یگدااری عمدومی مطدرح مدیشدود .آگداهی ام اودول ،مبدانی و
مدلهای خطم یگااری عمومی به علت ماهیت ،عمومیدت ،گسدتردگی و و ورشدمولی اهمیتدی
بسیار دارد و هرگاه خطم یگااری عمومی بهدرستی انجام گیرد ،پیامدهای مثبت آ همدة جامعده
را تحت تأثیر قرار میدهد و هرگاه نقصا و واستی در خطم یها باشد ،همة جامعه ام آثار منفدی
آ آسیب میبینند (الوانی ، 83 ،ص.)54
فرایند خطم یگااری ام نگاه علم مدیریت کرخهای کندمرحلهای شدام تهیدة دسدتور ودار،
شک گیری خطم ی ،اجرای خطم ی ،ارمیابی خطم دی ،تغییدر خدطم دی و در نهایدت خاتمدة
خطم ی است (هاولت و رامش ، 831 ،ص .)45ام مسائلی وه امدرومه و دورها بدا آ مواجهندد،
اجرای خطم ی است ،میرا توانمندی و قابلیت دولت در رسید به مقاودش منوط به سداماندهی
و اجرای موفق خطم یهایی است وه تدوین ورده است (فالح ، 831 ،ص .) 3اجرای خطم دی
به عنوا یکی ام مراح اولی خطم یگااری عمومی ام سال  191به بعدد مدورد توجده خداص
اندی مندا و محققا حومة خطم یگااری و اجرا قرار گرفته اسدت (اعرابدی و رمقدی رسدتمی،
 ، 835ص.)54
فرایند خطم یگااری عمومی و اجرا در موضوعات مختلف انجام میگیرد وه بعضی ام آ هدا
عبارتاند ام خطم ی اقتصادی ،خطم ی آمومشی ،خطم ی ونعتی ،خطم ی سیاسی ،خطم دی
فضای مجامی و غیره.
مطالعات ن ا میدهد یکی ام موضدوعاتی وده در ایدرا فرایندد خدطم دیگدااری در آ بدا
1. Public Policy Making
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ناهمواریها و پیچیدگیهایی مواجه است ،خطم یگااری فرهنگدی اسدت .امدرومه فقددا مددل
مفهومی وال و ساختار وارآمد جهت خدطم دیگدااری فرهنگدی در و دور باعدش شدده اسدت
آسیبهای جدی در حومة فرهنگ ایجداد شدود .شداید بتدوا گفدت ام علدتهدای ایدن موضدو
متفاوتبود موضو فرهنگ با موضوعات دیگر ،یا گسدتردگی حیطده و عرودههدای فرهنگدی و
دارابود مصادیق و تعریفهای متعدد دربارة فرهنگ و وجود اختالفنظرهای مختلدف اسدت وده
فرایند خطم یگااری فرهنگی را با م ک مواجه ورده است (حاجی مالمیرمایی ، 818 ،ص.)85
لیپسکی ،5یکی ام دان مندا علم اجرا ،اعتقاد دارد وه اجرا ام مهمتدرین موضدوعات در فرایندد
خطم ی گدااری اسدت .بده عقیددة او ،انتظدارات بد ر

تددوینشدده و تصورشدده در نهادهدای

تصمیمگیرنده مانند واشنگتن (مقام تدوین خطم ی) ،در اوولند (مقام اجرای خطم دی) نقدش بدر
آب میشود .(Hill & Hupe, 2002, p.32) 8با این توضیم آسیبهای خطم یگااری گاهی ناظر بر
مرحلة تدوین و گاهی ناظر بر مراح اجرا و ارمیابی است .با این فرض وه در و ور ایرا تدوین
خطم یهای فرهنگی با دقت و طبق اوول علمی انجام میگیرد و اسناد باالدستی متعددی وجدود
دارد وه بر وحت تدوین خطم ی در و ور اذعا میوند ،باید بده دنبدال طراحدی الگدوی بدومی
جهت اجرای خطم یهای فرهنگی برای و ور بود.
تأوید مقام معظم رهبری بر اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و توجده بده اجدرای
خطم دیهدای فر هنگدی در و دور ،مدیدد اهمیدت و نیدام و دور بده بررسدی و مطالعدة اجدرای
خطم یهای فرهنگی و ور است .ای ا میفرمایند« :با وجود تالشهای خوب شورا در پیگیدری
اولویتهای ابالغی در سالهای گاشته ،امروم اولویت اولی شورا تحقق و اجرای سدری و وامد
تصمیمات و مصوبات و پیگیری آ ها تا حصول نتیجة وام مدیباشدد» (مدتن حکدم مقدام معظدم
رهبری (مدظله العالی) در خصدوص شدورای عدالی انقدالب فرهنگدی« ،) 818 ،مصدوبات اینجدا
 .در این مقاله واژههای کارکوب ،مدل و الگو مترادفند.
2. Lipsky
3. How great expectation in Washington are dashed in Oakland
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(شورای عالی انقالب فرهنگی) بایستی اجرا ب ود» (بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقدالب
فرهنگی« ،) 815۹11۹ 1 ،ضمن تأوید بر اجرای وام توویههای ابالغشددة دورة گاشدته ،نکدات
دیگری به پیوست این حکم ابالغ خواهد شد» (حکم انتصاب اعضای مجمد ت دخیم مصدلحت
نظام .)811۹1۹55 ،هدف اولی این مقاله طراحی الگدوی اسدالمی ایراندی اجدرای خدطم دیهدای
جمهوری اسالمی ایرا  ،و اهداف فرعی آ تبیین مدلفههای اودلی الگدو و بررسدی نحدوة ارتبداط
مدلفهها است .در این مقاله برخی ام مهمترین الگوهای موجود در ممینة اجرای خطم ی در داخ
و خارج و ور مطالعه و بررسی میشود و مدلفههای اولی این الگوها با الگوی پی نهادی مقایسده
میشود.
مبانی نظری پژوهش
هما طور وه دان مندا علم خطم یگااری بیا وردهاند ،فرایند خطم دیگدااری بدهطدور ولدی
شام مراح تدوین و تنظیم ،اجرا و ارمیابی است وه همة این مراح مهدم اسدت .ام جملدة ایدن
مراح وه پیچیدگی بسیار میادی دارد ،مرحلة اجرا اسدت ) .(Brooks, 1988, p.30اجدرا ام مراحد
مهم خطم یگااری محسوب میشود وه نمیتواند جدا ام خطم یگااری مد نظر قرار گیرد ،میرا
شرط موفقیت و اثربخ ی خطم ی در اجرای درست و وام آ است .اجرا فرایندی پیچیده است
وه در آ خطم یهای عمومی شام اهداف ولی ،اهداف عینی و اب ارهای آ توسط یو یا کندد
نمایندگی به اقدامات ویژه تبدی میشود .اجرای خطم ی را میتوا فرایند عملیشد برنامهها یدا
طرحها دانست (هاولت و رامش ، 831 ،ص .)555اجرای خدطم دی در مفهدوم ولدی بده معندای
اجرای قانو است وه در آ بامیگرا  ،سامما ها ،رویهها و فنو متفاوت در هم مدیآمی ندد تدا بدا
تالش ،اهداف یو برنامه یا خطم ی پی نهادی را به نتیجة مطلدوب و مثبدت برسدانند (

O’tool et

.)al., 2003, p.266
رویکردهای اجرا

در مدیریت دولتی و خطم یگااری عمومی برای اجرای خدطم دی ،کدارکوبهدا ،نظریدههدا و
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رویکردهای متنوعی وجود دارد .با مطالعة نظریههای دان مندا علم خطم یگااری ،رویکردهدای
اجرای خطم ی را به سه دسته میتوا تقسیم ورد وه عبارتاند ام رویکرد باالبدهپدایین ،رویکدرد
پایینبهباال ،رویکرد ترویبی یا تعاملی شبکه.
 .1رویکرد باالبهپایین

1

رویکرد باالبهپایین ،فرایند خطم دیگدااری را مجموعدهای ام سلسدلهمراتدب فرمانددهی تعریدف
میوند ،بهطوریوه در آغام رهبرا سیاسی و مقامات ارشد ،ترجیمها و اولویتهای خدطم دی را
بیا میونند .سپس ،برای اجرای آ به مدیرا پداییندسدتی (مددیرا میدانی و اجرایدی) در سدطم
تخصصی ارجا میدهند .رویکرد باالبهپایین با تصمیم دولت شرو میشود و مید ا موفقیدت یدا
شکست اجرای تصمیمها را بررسی میوند و به دنبال یافتن دالی میربنایی مسائ اجدرا و عوامد
تأثیرگاار بر آ است.
 .2رویکردهای پایینبهباال

2

رویکرد باالبهپایین با انتقاد شدید محققا رویکرد پایینبهباال روبهرو شد ،کو نتدای تجربدههدا و
م اهدهها ن ا میدهد رویکرد باالبهپایین جامعیت ندارد و ام همه جهت منعکسونندة واقعیتهدا
نیست ،بهطوری وه به عقیدة آ ها نقش بورووراتهدای خیابدانی را در اجدرای خدطم دی نادیدده
گرفته است.
رویکرد پایینبهباال ام همة بامیگرا عمومی و خصووی وه در اجرای برنامهها ،تعیین اهدداف،
راهبردها و ج آ م اروت دارند ،ت کی شده اسدت و بدرای روشدنشدد اهدداف ،راهبردهدا و
ارتباطات ،و وسب پ تیبانیهای مالی و اجرای برنامهها ،به طرف باال حرودت مدیوندد .تحقیقدات
ن ا میدهد موفقیت یا شکست بسیاری ام برنامهها به تعهد و مهارت بامیگرا در سدطوح پدایین
وه به طور مستقیم در اجرای برنامه دخیلند ،بستگی دارد .مهمترین برتری رویکرد پدایینبدهبداال آ

1. Top – Down Approach
2. Bottom – Up Approach
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است وه توجهها را به طرف روابط رسمی و غیررسمی ت کی دهندة شبکههای خدطم دی وده در
تدوین و اجرای خطم ی دخالت دارند ،جلب میوند (.)Howlett et al., 2009, p.156
 .3رویکردهای ترکیبی

1

این رویکردها دیدگاههای ترویبی یا مراودهای دارند وه بر فرایندهای پیچیدة مااوره و کانهمنی بین
بامیگرا خطم ی در همة سطوح خطم ی و فرایند برنامهری ی تأوید میوند .این رویکرد گداهی
به عنوا نس سوم مطالعات اجرا نی شناخته میشود.
بارت و فوج استدالل میونند دوگانگی واذبی بین رویکردهای باالبهپایین و پایینبهبداال وجدود
دارد ،لاا میتوا تصور ورد هر دو رویکرد بهطور هم ما و با هم در عمد ودار مدیونندد .اجدرا
هنگامی وه به دنبال محدودورد قدرت قانونی باشد ،ام باالبهپایین ،و هنگامی وه به دنبدال وداهش
سطم بامیگرا خطم ی دربارة تصمیمهایی وه آ ها اتخاذ میونند و بهطور مدثر تصدمیمگیدری را
در انحصار دارند ،پایینبهباال میشود (.)Barrett & Fudge, 1981, p.25
برسمن و ویلدا وسکی () 198
و متر و و هور () 194
بارداخ () 199
سابانیه و ماممانیا () 131- 191
ماجو و ویلداوسکی () 193
اسچارپف ( ) 193و ماین () 199
ویتدهوف – هریتر () 131
ریپلی و فرانکلین () 135
المور () 134
ساباتیه () 131
گوگین ( ) 111
وینتر () 111
لیپسکی ( ) 131 - 19
المور ( ) 131
جر و پورتر ( ) 13
جر () 135
جر و هیول ( ) 135
شکل  .1نظریهپردازان رویکردهای اجرای خطمشی ()Pulzl & Treib, 2007, p.91

1. Synthesize Approach
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مدلهای کاربردی اجرای خطمشی

هما طور وه پی تر بیا شد رویکردهای اجرا در علم خطم یگااری بده سده دسدتة باالبدهپدایین،
پایینبهباال و ترویبی تقسیم می شوند وه کارکوبها و مدلهای هر رویکرد در ایدن قسدمت بیدا
میشود.
الف) مدلهای رویکرد باالبهپایین اجرای خطمشی
چارچوب باالبهپایین ون متر و ون هورن:

مدل و متر و و هور شش متغیر دارد وه بین اجرا و خطم ی ارتباط و پیوند برقدرار مدیوندد.
این متغیرها در شک  5نمایش داده شده است.
ارتباط بینساممانی
و فعالیتهای اجرایی
استانداردها و اهداف

عملکرد

گرای ات و
تمایالت مجریا

خصوویات و ویژگیهای
مدسسات

خطمشی
مناب

شرایط اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی
شکل  .2چارچوب باالبهپایین ون متر و ون هورن ()1791

مدل باالبهپایین ساباتیر و مازمانیان

ساباتیر و م منیا در مطالعات خود طیفی ام متغیرهای قانونی ،سیاسی و ج آ را وده بدر مراحد
مختلف فرایند اجرا اثرگاارند ،شناسایی وردند و فهرستی نسبتاً جام شام  9متغیر تأثیرگاار بدر
اجرا را معرفی وردند .تحلی اجرا در نگاه آنا شناسایی عواملی است وه بدر دسدتیابی بده اهدداف
قانونی ام خالل فرایند ولی اثر میگاارند .سپس ،این دو دان مند ایدن متغیرهدا را در قالدب شدش
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شرط ولی برای دستیابی موفقیتآمی به اهداف قدانونی اجدرا دسدتهبنددی ودردهاندد (

& Sabatier

.)Mazmanian,1979, pp.22-26
متغیرهای اساسی
دسترسی به نظریه و تکنولوژیهای معتبر
تنو رفتارهای گروههای هدف
گروههای هدف به عنوا معرف جامعه
حدود تغییرات رفتاری مورد نیام

متغیرهای ساختاری

متغیرهای ساختاری

 .اهداف یکسا و آشکار

 .اهداف یکسا و آشکار

 .5وجود تنو علی

 .5وجود تنو علی

 .8مناب مالی

 .8مناب مالی

 .5یکپارکگی سلسلهمراتبی با و بین نهادهای اجرای

 .5یکپارکگی سلسلهمراتبی با و بین نهادهای اجرای

 .4جاب و استخدام مقامات اجرایی

 .4جاب و استخدام مقامات اجرایی

 .1قواعد تصمیمگیری دستگاههای اجرایی

 .1قواعد تصمیمگیری دستگاههای اجرایی

 .9جلب حمایت رسمی و قانونی به بیرو

 .9جلب حمایت رسمی و قانونی به بیرو

بامنگری در قوانین و
مقررات

آثار م اهدهشده ام
خروجی خطم ی

آثار عملی و واقعی
خروجیهای خطم ی

مقبولیت خروجیهای
خطم ی توسط گروه

ستاد خطم ی
سامما های متولی اجرایی

شکل  .3الگوی ساباتیر و مزمنیان برای تحلیل جریان متغیرهای اثرگذار بر فرایند اجرای خطمشی )(Sabatier & Mazmanian, 1979, p.24

مدل باالبهپایین ادواردز

ادواردم مدلی دیگر ام رویکرد باالبهپایین را طراحی ودرد .وی کهدار علدت تاثیرگداار بدر اجدرای
خطم ی را در مدل خود مطرح ورد وه عبارتاند ام ارتباطات ،مناب  ،گرای ات مجریدا  ،سداختار
بورووراسی (.)Edwards & Sharkansky, 1978, p.148
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ارتباطات

مناب

اجرا

گرای ات مجریا

ساختار برووراسی

شکل  .4چارچوب باالبهپایین ادواردز ()Edwards, 1978

ب) مدلهای رویکرد پایینبهباال اجرای خطمشی
رویکرد پایینبهباال در جهت انتقاد به رویکرد باالبهپایین ایجداد شدد .در ایدن راسدتا افدرادی مانندد
المور ،لیپسکی ،جر و هانف ،و پورتر مدلهایی را در سال  193طراحی وردند .همدا طدور وده
پی تر بیا شد ،رویکرد پایینبهباال بر خالف رویکرد باالبهپایین با شناسایی شبکة بدامیگرا درگیدر
در اجرا آغام میشود و نقش این بامیگرا در برنامهری ی ،بودجهبندی و اجرای دولتی و غیردولتی
را بررسی میوند ).(Sabatier, 2007, p.31
ج) مدلهای رویکرد ترکیبی اجرای خطمشی
بعد ام بیا دیدگاههای رویکرد باالبهپایین و پایینبهباال ،دیدگاه سومی مطرح میشود وده ام تلفیدق
دو دیدگاه قب ایجاد شده است .برخی مهمترین مدلهای آ عبارتاند ام:
مدل ترکیبی ریچارد المور

المور در سال  134اولین نظریه را در حومة اجرای خطم ی با رویکرد ترویبدی مطدرح ودرد .بده
عقیدة او خطم یگاارا باید به نهادهای سیاسی و منابعی دیگر وده در دسدترق قدرار دارد و نید
ساختار محرک گروههای هدف توجه ونند.
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مدل ترکیبی ائتالف طرفدارانة ساباتیه

مدل ائتالف طرفدارانه ترویب واحد تج یهوتحلی مدل پدایینبدهبداال بده مددل باالبدهپدایین اسدت
( .)Sabatier, 1986, p.34شک  4ن ا دهندة نظریة آ ها است.
زیرسیستمهای خطمشی
ائتالف (الف)
 .باور سیستم
 .5مناب

پارامترهای نسببتا ببا اببا
سیستم

ائتالف (ب)
 .باور سیستم
 .5مناب

 .ویژگیهای بارم حومة
مسئلة اجرا
 .5تومی اساسی مناب طبیعی
 .8ارمشهای فرهنگی

واسطههای
خطم ی
استراتژیِ
(الف)

اجتماعی و ساختار
محدودیت ها

استراتژیِ
(ب)

و مندددددداب
وددنشگددرا
میرسیستم

برنامة عملی دولت

آثار خطم ی

رویدادهای خارجی برای زیر
سیستم ها
.تغییرات در شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و

بامخورد داخلی

خروجیهای خطم ی
سطم عملیات

 .5ساختار قانو اساسی

تکنولوژی
 .5تغییرات در ائتالف حاوم
 .8تصمیمها و آثار خطم ی
ام دیگر سیستمها

شکل  .1چارچوب ترکیبی ائتالف طرفدارانة ساباتیه )(Sabatier, 1986

مدل ترکیبی گوگین

گوگین در سال  139مدلی دیگر برای ترویب دو رویکرد باالبهپایین و پایینبهبداال طراحدی ودرد.
این مدل در واق  ،کارکوبی مفهومی برای اجرای خطم دی بدیندولتدی اسدت .در مددل «اجدرای
خطم ی بیندولتی» اجرای دولتها در حقیقت تابعی ام انگی انندهها ،وسدای و محددودیتهدایی
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است وه برای دولت ام جای دیگر در سیستم فدرال فراهم شده اسدت .در مددل ترویبدی گدوگین،
فرض بر این است وه ترویبی ام متغیرهای موجود در رویکرد باالبهپایین و رویکرد پایینبهباال ،باید
مدل را ایجاد ونند و اجرای دولتی خطم یها متأثر ام متغیرهای مستق  ،مداخلهگر و وابسته است
( .)Goggin, 1986, p.328شک  1ن ا دهندة این رویکرد است.
متغیر وابسته

متغیر مستق

متغیر مداخلهگر

اب ارها و محدویتها در
سطوح مختلف

اجرای خطم ی
ظرفیت دولتی پیامد
تصمیمهای دولتی

اب ارها و محدودیتها در
سطوح محلی و دولتی
بامخورد
شکل  .6چارچوب ترکیبی مفهومی اجرای خطمشی بیندولتی گوگین 1796

مدل ترکیبی نظری لستر ()2222

بر اساق این کارکوب ،لستر بیا میوند میتوا دولت را به کهار مقوله طبقهبنددی ودرد وده در
جدول ن ا داده شده است.
جدول  .1مدل ترکیبی نظری لستر

ظرفیت

باال

پایین

تأخیروننده

پسرفتوننده

مترقی

تقالوننده

منب Laster, 2000, p.5:

پایین

تعهد
باال
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روش تحقیق
در این مقاله ابتدا برخی مدلهای اجرای خطم یهای عمومی ت دریم ،و در مرحلدة بعدد الگدوی
اسالمی ایرانی اجرای خطم یهای فرهنگی و ور بدا بدهودارگیری روش تحقیدق دادهبنیداد تبیدین
میشود ،در آخر ،الگوی پی نهادی با برخی مدلهای موجود داخ و خارج و ور مقایسه میشود.
در این پژوهش با بهوارگیری روش تحقیق ویفی الگوی اجرای خطم یهدای فرهنگدی جمهدوری
اسالمی ایرا طراحی میشود .موضو فرهنگ و نو دادهها محقق را به بهودارگیری روش تحقیدق
ویفی ترغیب ورد ،میرا مدلی م ابه موجود نبود و هدف ،تئوری هورد تجربههای مجریا فرهنگی
مسلما در و ور بود ،نظریة دادهبنیاد یا گراندد تئوری بهوار گرفته شد و مبتنی بر این روش ابتددا
خبرگا پژوهش )شام مقامهای ارشد خطم یگااری فرهنگی ،مجریا خطم یهدای فرهنگدی،
نخبگا و فعاال فرهنگی) انتخاب شدند و با آ ها مصاحبه شد.
خبرگا پژوهش ام اندی مندا و واحبنظرا حوموی و دان گاهی در رشدتههدای مددیریت
خطم یگااری ،مدیریت فرهنگی ،علوم قرآ و حدیش میباشند.
با توجه به اهمیت موضو پژوهش در قسدمت مصداحبه ،روش نموندهگیدری منجیدرهای بدرای
انتخاب مصاحبهشوندگا بهوار گرفته شد .در روش منجیرهای ،ابتددا کندد نفدر ام افدراد جامعده بده
عنوا نمونه انتخاب میشوند .سپس ،ام هر فرد خواسته میشود تعدادی ام افراد را به ما معرفی ونند
(جندقی و فالح ، 831 ،ص .)85در نتیجه ،نمونة افراد گسترش مییابد .هدف اولی ما دستیابی بده
افراد ذینفوذ در ممینة اجرای خطم یهای فرهنگی و ور است .این نو انتخاب فهرستی جدام ام
افراد مدثر در اجرای خطم یهای (فرهنگی) را فراهم میوند و بعد ام تدوین وام مصاحبهها ،و
مصاحبهها تبدی به  511گ اره شد وه با ودوااری بام ،به هر گ اره یدو ودد اختصداص یافدت و
ودهای م ابه در مرحلة ودگااری محوری دستهبندی و تجمی شد و برای هر دسته مقولة محوری
م خصی تخصیم داده شد .در نهایت 51 ،مقولة اودلی گدردآوری شدد و در مرحلدة ودگدااری
انتخابی با تحلی دقیق ،نحوة ارتباط مقولهها با هم م خم شدد و مددل نهدایی بدا عندوا الگدوی
اسالمی ایرانی اجرای خطم یهای فرهنگدی جمهدوری اسدالمی ایدرا طراحدی شدد (شدک .)9

باال به پایین

پایین به باال

تدوین خطمشی فرهنگی
اجرای خطمشیهای فرهنگی

 .3شبکه
ذینفعان

 .1فضای
ذهنی و
ارزشی

فضای ذهنی جامعه

مردم

فضای ارزشی جامعه
 .2اجرا
پژوهی

.
.5
.8
.5
.4
.1

نهادینهشد فرهنگ ایما و
توو به خدا
ارتقاء فرهنگ نقد و نقدپایری
بسط معنای مثبتاندی ی در
جامعه
توجه به ورامت و شخصیت
مردم در جامعه
پرهی ام دروغگرایی و ارتقاء
فرهنگ اعتماد
تقدم حقوق مردم بر مناف
فردی

.
.5
.8
.5
.4
.1

سازمانها  ،دستگاهها و مؤسسا

پرهی ام خودپسندی و تکبر
ارتقاء فرهنگ وبر در جامعه
ایجاد روحیه ونترل خ م و غضب
دوری ام هوی و هوق (تقوی
محوری)
حقمحوری در اجرای خطم یهای
فرهنگی
رعایت ضوابط و قانونمندی دینی

.

.
.5
.8
.5

نقش مردم در اجرای موفق
خطم یهای فرهنگی
نقش مردم در ونترل ،نظارت و
ارمیابی عروه فرهنگ
مردم ام اروا نظام جمهوری
اسالمی ایرا هستند
مردم متولیا فرهنگی و ور
هستند

.5
.8
.5
.4
.1

بسیج منابع

 .تیمسامی ،تربیت و معرفی مناب انسانی وارآمد در امر خطیر
خطم یگااری فرهنگی و اجرا
 .5پرهی ام سرمایهگااری مخمی در اجرای خطم یهای فرهنگی
 .8گ ینش مناب انسانی و توجه به اهلیت و والحیت در اجرای
خطم یهای فرهنگی

ایجاد شبکه تعاملی بین خطم یگاارا
فرهنگی ،وارشناسا فرهنگی ،نخبگا (حوموی
و دان گاهی) ،مدسسات فرهنگی خصووی،
مروجا فرهنگی و فعاال  ،ت ک های مردمی،
مجریا عملیاتی دولتی و سطوح مدیرا
فرهنگی در فرآیند خط م ی های فرهنگی
طراحی نظام سیاستگااری وال فرهنگی
منسجم و یکپارکه
نقش ت ک های فرهنگی مردمی در اجرای
خطم یهای فرهنگی
نقش مروجا و فعاال فرهنگی در پیادهسامی
خطم یهای فرهنگی
نقش مدثر سامما های اجرایی دولتی در اجرا
وه شام هدایت ،حمایت ،مباشرت ،و م اروت
آ ها در ارتباط با ولیه ذینفعا حومه فرهنگ
طراحی و ایجاد مرو رود فرهنگی

.
.5
.8
.5
.4
.1

شکل  .9الگوی اسالمی ایرانی اجرای خطمشیهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 .عدالت مبانی و راستگویی در اجرای
خطم یهای فرهنگی
 .5مردمگرایی و تحقق مناف مردم در سطم ملی
 .8خلق و خوی اخالقمدارانه مجریا فرهنگی
 .5داشتن اخالص در عم و دوری ام
خودمحوری و خودب ر بینی
 .4داشتن نگاه غیرمادی و غیرمنفعتی به وظیفه
 .1دینباوری انگی همند و دلسومی مجریا
 .9داشتن بصیرت دینی و پرهی ام فساد
 .3با تجربهبود مجریا فرهنگی
 .1عام بود مسئوال فرهنگی به آمومههای دینی
 . 1پرهی ام القاء عج و ناتوانی در مردم
 .ضرورت سه گیری و مدارات با مردم در
اجرای خطم یهای فرهنگی
 . 5م ورت با مردم در فرآیند اجرای
خطم یهای فرهنگی
 . 8حفظ ارتباط مداوم با مردم

رویکردها و روشهای اجرا

ابزارهای اجرا
عقالنیت و دانش المم در امر خط م ی گااری فرهنگی و اجرا
بهره گیری ام روشهای مدر در ارتباط و اقنا مخاطب و پرهی ام روشهای آمرانه
بهره گیری ام تجربیات موجود داخلی و خارجی (بین المللی) و بومی سامی مناسب در اجرای
خطم یهای فرهنگی
استفاده ام روشها و شیوه های م ورتی در اجرای خط م ی های فرهنگی
مبا نیکو و رسا گویی در ارتباطات فرهنگی با فرادستا و فرو دستا
پرهی ام دیکتاتوری و تهدید در اجرای خطم یهای فرهنگی

رفتار مجریان

.
.5
.8
.5
.4
.1

بهره گیری ام قدرت و علم در اجرای خط م ی های فرهنگی
استفاده مداوم ام شیوه های ترغیبی در اجرای خط م ی های فرهنگی
آسیب شناسی مداوم (رود و تحلی ) در اجرای خط م ی های فرهنگی
بهره گیری ام اب ارهای ت ویقی و تنبیهی در اجرا
بهره گیری ام میبایی های دینی
الگو سامی و اسوه پروری دینی
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بعد اول :فضای ذهنی و ارزشی

الف) فضای ذهنی جامعه ،شام موارد میر است:
 .نهادینهشد فرهنگ ایما و توو به خدا؛
 .5ارتقای فرهنگ نقد و نقدپایری؛
 .8بسط معنای مثبتاندی ی در جامعه؛
 .5توجه به ورامت و شخصیت مردم در جامعه؛
 .4پرهی ام دروغگرایی و ارتقای فرهنگ اعتماد؛
 .1تقدم حقوق مردم بر مناف فردی.

ب) فضای ارمشی جامعه ،شام موارد میر است:
 .پرهی ام خودپسندی و تکبر؛
 .5ارتقای فرهنگ وبر در جامعه؛
 .8ایجاد روحیة ونترل خ م و غضب؛
 .5دوری ام هوا و هوق (تقوامحوری)؛
 .4حقمحوری در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .1رعایت ضوابط و قانونمندی دینی.
بعد دوم :اجراپژوهی

الف) بسی مناب  ،شام موارد میر است:
 .تیمسامی ،تربیت و معرفی مناب انسانی وارآمد در امر خطیر خطم یگااری فرهنگدی و
اجرا؛
 .5پرهی ام سرمایهگااری مخمی در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .8گ ینش مناب انسانی و توجه به اهلیت و والحیت در اجرای خطم یهای فرهنگی.
ب) اب ارهای اجرا ،شام موارد میر است:
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 .عقالنیت و دانش المم در خطم یگااری فرهنگی و اجرا؛
 .5بهرهگیری ام روشهای مدر در ارتباط و اقنا مخاطب و پرهی ام روشهای آمرانه؛
 .8بهرهگیری ام تجربههای موجود داخلی و خارجی (بینالمللی) و بومیسدامی مناسدب در
اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .5بهوارگیری روشها و شیوههای م ورتی در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .4مبا نیکو و رساگویی در ارتباطات فرهنگی با فرادستا و فرودستا ؛
 1مط .پرهی ام دیکتاتوری و تهدید در اجرای خطم یهای فرهنگی.
ج) رویکردها و روشهای اجرا ،شام موارد میر است:
 .بهرهگیری ام قدرت و علم در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .5بهوارگیری مداوم شیوههای ترغیبی در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .8آسیبشناسی مداوم (رود و تحلی ) در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .5بهرهگیری ام اب ارهای ت ویقی و تنبیهی در اجرا؛
 .4بهرهگیری ام میباییهای دینی؛
 .1الگوسامی و اسوهپروری دینی.
بعد سوم :شبکة ذینفعان

الف) مدلفة مردممحوری ،شام موارد میر است:
 .نقش مردم در اجرای موفق خطم یهای فرهنگی؛
 .5نقش مردم در ونترل ،نظارت و ارمیابی عروة فرهنگ؛
 .8مردم ام اروا نظام جمهوری اسالمی ایرانند؛
 .5مردم متولیا فرهنگی و ورند.
ب) مدلفة سامما ها ،دستگاهها و مدسسات ،شام موارد میر است:
 .ایجاد شبکة تعاملی بین خط م یگاارا فرهنگی ،وارشناسا فرهنگی ،نخبگا (حوموی
و دان گاهی) ،مدسسات فرهنگی خصووی ،مروجا فرهنگدی و فعداال  ،ت دک هدای
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مردمی ،مجریا عملیاتی دولتی و سطوح مددیرا فرهنگدی در فرایندد خدط م دی هدای
فرهنگی؛
 .5طراحی نظام سیاستگااری وال فرهنگی منسجم و یکپارکه؛
 .8نقش ت ک های فرهنگی مردمی در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .5نقش مروجا و فعاال فرهنگی در پیادهسامی خطم یهای فرهنگی؛
 .4نقش مدثر سامما های اجرای دولتی در اجرا وه شدام هددایت ،حمایدت ،مباشدرت ،و
م اروت آ ها در ارتباط با همة ذینفعا حومة فرهنگ؛
 .1طراحی و ایجاد مرو رود فرهنگی.
ج) مدلفة رفتار مجریا  ،شام موارد میر است:
 .عدالت مبانی و راستگویی در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 .5مردمگرایی و تحقق مناف مردم در سطم ملی؛
 .8خلقوخوی اخالقمدارانة مجریا فرهنگی؛
 .5داشتن اخالص در عم و دوری ام خودمحوری و خودب ر بینی؛
 .4داشتن نگاه غیرمادی و غیرمنفعتی به وظیفه؛
 .1دینباوری انگی همند و دلسومی مجریا ؛
 .9داشتن بصیرت دینی و پرهی ام فساد؛
 .3باتجربهبود مجریا فرهنگی؛
 .1عام بود مسئوال فرهنگی به آمومههای دینی؛
 . 1پرهی ام القای عج و ناتوانی در مردم؛
 .ضرورت سه گیری و مدارا با مردم در اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 . 5م ورت با مردم در فرایند اجرای خطم یهای فرهنگی؛
 . 8حفظ ارتباط مداوم با مردم.
در ادامه ،الگوهای مطرح شده در ممیندة اجدرا را بدا الگدوی پی دنهادی مقایسده خدواهیم ودرد،
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بهطور ی وه مدلفة الگوهای موجود خارجی و داخلی وه توسط دان مندا و محققا اجرا طراحدی
شده است با مدلفههای الگوی پی نهادی مقایسه شد .نتای مقایسه در جدول  5بیا شده است.

ردیف

نظریهپرداز

فضای ارزشی جامعه

میلری مو
موجین بارداخ
رین وراینو ویت

193

پرسمن و و هور و و
متر
ویلداوسکی

198
194
194
199

4

سه عام بالقوة اجرای خطم ی:
 .ال امات قانونی؛  .5ال امات بورووراتیو؛  .8ال ام رضایت طرفین.

فضای ذهنی جامعه

5

 .راههای وادارورد گروهها و بامیگرا به م اروت در اجرای
خطم ی عبارتاند ام تحریو ،معامله ،کانهمنی ،ترغیب و
متقاعدورد .
 .5برخی شگردها و بامیهایی وه توسط عامال اجرای خطم ی
انجام میگیرد تا مان اجرای وحیم شوند ،عبارتاند ام بامی بودجه،
حفظ ولم ،مقاومت جمعی ،مندگی آسا و راحت ،و بامیهای
دیگر.
 .8ام آثار منفی بامی خطم ی عبارتاند ام تغییر مناف  ،انحراف ام
اهداف خطم ی ،مقاومت در مقاب ونترلهای اداری.

رویکردها و
روشهای اجرا

8

عوام اولی در موفقیت یا شکست اجرا :نخبگا سیاسی،
رأیدهندگا  ،گروههای نفوذ ،اح اب سیاسی ،روابط شخصی بین
مجریا و تدوینونندگا خطم ی ،می ا پایرش مجریا نسبت به
تغییر خطم ی و می ا عالقه ،تعهد و حمایت بامیگرا اولی
خطم ی.

5

بسیج منابع

 .استانداردها و اهداف؛  .5مناب و امکانات؛  .8ارتباطات درو و
برو ساممانی؛  .5ویژگیهای سامما های اجرایی؛  .4شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی؛  .1گرایشها و تمایالت اجراونندگا .

*

ابزارهای اجرا

ه دارها و شرایط دستوری برای پایرش اجرای خطم ی:
 .اجرا ام خطم ی جدا است؛ .5 .وسای و اب ارهای مستقیم در
اجرا بهوار گرفته شود؛ .8 .درنظرگرفتن مبانی علمی و نظری؛
 .5تداوم رهبری؛  .4سادگی و آسا سامی خطم ی.

رفتار مجریان
سازمانها ،دستگاهها
و مؤسسا
مردم

سال مطالعه

ادامة جدول .2مقایسة الگوهای موجود داخل و خارج کشور در زمینة اجرا با الگوی پیشنهادی
الگوی اسالمی اجرای خطمشیهای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ابعاد
فضای
شبکة ذینفعان
اجراپژوهی
ذهنی و
شرح دیدگاهها
ارزشی

*

*

*

*

*

*

*

*
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ردیف

نظریهپرداز

فضای ارزشی جامعه

فضای ذهنی جامعه

رویکردها و
روشهای اجرا

ریچارد المور
ریچارد المور
گارسیا مامور
ادواردم

عل عمدة اجران د وحیم خطم ی:
 .ناآگاهی و درک وحیم دستورها توسط مجریا ؛ .5عملینبود
اجرای تصمیم؛  .8مقاومت مجریا در اجرای خطم ی.

*

شرایطی وه باعش اجران د درست خطم ی میشود:
 .عوام خارج ام سامما و غیرمترقبه؛  .5مما ناوافی و
دردسترقنبود مناب المم و مناسب؛  .8فقدا نظریة معتبر علت و
معلولی؛  .5عدم ارتباط مستقیم علتها و معلولها؛  .4ارتباطات بیش
ام حد بین واحدهای اجرایی؛ .1درکنکرد و نبود توافق دربارة
اهداف؛  .9م خمنبود وظایف و فقدا هماهنگی؛ .3
درخواستنکرد مقامات و واحبا قدرت به اجرای وام
خطم ی.

*

وی وار قبلی خود را وه نق ة پسرو نام داشت ،با وار جدیدش وه
نق ة پی رو نام دارد ،ترویب ورد .در این ترویب ،بیا ورد
خطم یگاارا باید به نهادهای سیاسی و مناب دیگری وه در
دسترق قرار دارند و نی ساختار محرک گروههای هدف غایی را در
نظر بگیرند.

گا و ها

جیم اندرسو

193
131

1

135

131

1

کهار علت مدثر بر اجرای خطم ی عبارتاند ام:
 .ارتباطات؛  .5مناب ؛  .8گرایشهای مجریا ؛  .5ساختار
بورووراسی.

*

135

131

3

134

م کالت و موان عمدة اجرای خطم ی در و ورهای جها سوم
عبارتاند ام  .محدودیتهای ناشی ام وموها و وامهای خارجی؛
 .5ساختار اداری متمرو ؛  .8تحریف بورووراسی.

9

وود
ریچارد المور

5

بسیج منابع

بررسی فرایند اجرای خطم ی در قالب کهار مدل ساممانی:
 .مدل مدیریت سیستمها؛  .5اجرا به عنوا فرایند بورووراسی؛ .8
اجرا به عنوا توسعة ساممانی؛  .5اجرا به عنوا تعارض و کانهمنی.

1

ابزارهای اجرا

وی با «نق ة پسرو» وه رویکردی «پایینبهباال» است ،شبکة بامیگرا
درگیر در ارائة خدمات در یو یا کند ناحیة محلی شناسایی شده
است و ام آ ها اهداف ،راهبردها ،فعالیتها ،ارتباطات و تماق
های ا را جویا شده است.

رفتار مجریان
سازمانها ،دستگاهها
و مؤسسا
مردم

سال مطالعه

ادامة جدول .2مقایسة الگوهای موجود داخل و خارج کشور در زمینة اجرا با الگوی پیشنهادی
الگوی اسالمی اجرای خطمشیهای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ابعاد
فضای
شبکة ذینفعان
اجراپژوهی
ذهنی و
شرح دیدگاهها
ارزشی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ردیف

نظریهپرداز

فضای ارزشی جامعه

فضای ذهنی جامعه

ساباتیه و ماممانیا
والیستا

131
114

الف) موان اجرا:
 .ناوافیبود مناب ؛ .5اب ارهای نامناسب؛  .8انحرافات ناشی ام مد و
بندهای سیاسی؛  .5نارسابود طرحهای اولیه؛ .4عدم تعهد المم
مجریا خطم ی.
ب) عوام مدثر در اجرا:
 .عوام درونی شام تنظیمات قدرت یا اختیارات ،ترویب شبکهها
و مح های اجرا؛
 .5عوام بیرونی شام آرای عمومی ،نهادهای تفسیروننده و
اشخاص.

رویکردها و
روشهای اجرا

5

-

*

*

بسیج منابع

8

-

ابزارهای اجرا

-

شرایط اجرای اثربخش خطم ی
الف) متغیرهای اساسی وه مربوط به م کالت و موان ناشی ام
ماهیت حکم قانو میشود وه در طول فرایند با آ ها
مواجهیم.دسترسی به نظریهها و فناوریهای معتبر:
تنو رفتارهای گروههای هدف؛
گروههای هدف به عنوا معرف جامعه؛
حدود تغییرات رفتاری مورد نیام؛
ب) متغیرهای ساختاری :وه بر فرایند اجرای خطم یها تأثیر
میگاارند:
اهداف آشکار و یکسا ؛
وجود نظریة علی؛
مناب مالی؛
یکپارکگی سلسلهمراتبی بین نهادهای اجرایی؛
جاب و استخدام مقامات اجرایی؛
قواعد تصمیمگیری دستگاههای اجرایی؛
جلب حمایت رسمی و قانونی به بیرو ؛
ج) متغیرهای ماهیتی (ممینهای) :وه قوانین و خطم یها را حمایت
میونند:
شرایط اقتصادی  -اجتماعی و تکنولوژیکی؛
توجه رسانه به مسئله؛
حمایت عمومی؛
گرایشها و مناب گروههای ذینف ؛
حمایت مقامات عالیه؛
مهارتهای رهبری و تعهد مقامات اجرایی؛

*

*

*

رفتار مجریان
سازمانها ،دستگاهها
و مؤسسا
مردم

سال مطالعه

ادامة جدول .2مقایسة الگوهای موجود داخل و خارج کشور در زمینة اجرا با الگوی پیشنهادی
الگوی اسالمی اجرای خطمشیهای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ابعاد
فضای
شبکة ذینفعان
اجراپژوهی
ذهنی و
شرح دیدگاهها
ارزشی

*

*

*

*

*

*
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ردیف

نظریهپرداز

فضای ارزشی جامعه

فضای ذهنی جامعه

رویکردها و
روشهای اجرا

هاولت و رامش

114

پال

119

9

علی رضا رمقی رستمی و
سید محمد اعرابی

5111

آسیبشناسی اجرای خطم یهای ونعتی و ور وه عبارتاند ام
فقدا خطم یها و سیاستهای جام ونعتی ،فقدا شبکههای
اطالعاتی وارآمد ،عدم تطبیق مسئولیتها محوله با تخصم و دانش
افراد ،ساختار نامناسب واحدهای ونعتی برای حضور در بامارهای
جهانی ،بهوارنگرفتن فناوریهای جدید ،روشننبود اهداف ،فقدا
اعتماد عمومی ،فقدا اختیارات المم در مجریا  ،مراج متعدد
قانو گااری ،ناپایداری نسبی و بیثباتی قوانین و مقررات اقتصادی.

بسیج منابع

1

*

ابزارهای اجرا

4

الف) محدودیتهای اجرای خطم ی:
 .محدودیتهای مربوط به ماهیت مسئله شام دشواریهای فنی،
تعدد اهداف ،اندامة گروه هدف و تغییرات رفتاری ناشی ام خطم ی
در گروه هدف؛
 .5اوضا و احوال حاوم بر جامعه شام شرایط سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و ظهور تکنولوژی جدید؛
 .8محدودیتها و م کالت مربوط به سامما مجری و مجریا
خطم ی.
ب) معیارهای المم برای طراحی و اجرای خطم ی
 .خطم یگاارا باید اهداف خطم ی و سلسلهمراتب آ ها را تا
حد ممکن واضم و به وورت دستورالعم بیا ونند؛
 .5تهیة خطم ی باید بهطور آشکار یا ضمنی به نظریهای معتبر متکی
باشد؛
 .8خطم ی برای اجرای موفق باید اعتبار وافی داشته باشد؛
 .5خطم ی باید حاوی مقررات روشنی باشد تا بهطور وحیم به
وسیلة سامما مجری اجرا شود.
 .4وظیفة اجرا باید به سامما هایی محول شود وه تجربه و تعهد
وافی دارند.
 .موان قاب مهار و ونترل وه خطم یها میخواهند به آ ها فائق
آیند؛
 .5ویژگیهای ساختاری و قانونی برای سامماندهی و ونترل
خطم یها در اجرا؛
 -8متغیرهای غیر رسمی وه بر اجرای خطم ی تاثیر گاارند.

رفتار مجریان
سازمانها ،دستگاهها
و مؤسسا
مردم

سال مطالعه

ادامة جدول .2مقایسة الگوهای موجود داخل و خارج کشور در زمینة اجرا با الگوی پیشنهادی
الگوی اسالمی اجرای خطمشیهای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ابعاد
فضای
شبکة ذینفعان
اجراپژوهی
ذهنی و
شرح دیدگاهها
ارزشی

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ردیف

نظریهپرداز

51 1
طیبه عباسی،
حسن دانایی فر،
عادل آذر و
سید مهدی الوانی
محمد رضا فالح
مجید مختاریا پور

51
51 5

-

فضای ارزشی جامعه

-

برگرفته ام فالح ، 831 ،ص 84-51

فضای ذهنی جامعه

-

رویکردها و
روشهای اجرا

51

-

بسیج منابع

1

ابزارهای اجرا

3

تبیین تغییر خطم ی با بهوارگیری نظریههای جریانات کندگانة
وینگدو به این وورت وه کگونه جریا مسائ و خطم یها
باعش شک دهی و تغییر خطم یهای به هم پیوند خورده میشود و
نقش م اروتونندگا در ایجاد این گونه پیوندها کگونه است.
اجرای موفق خطم یهای ونعتی در سطم استا شام سه محور
اولی است:
الف) فرهنگسامی اجرا . :باورهای م ترک؛  .5آرایش عوام .
ب) ظرفیتسامی اجرا . :ظرفیتسامی نرم؛  .5ظرفیتسامی
سخت؛  .-8ظرفیتسامی مهارتی.
ج) جو (هماف ایی) . :تعهد استانی؛  .5تخصیم بهینة مناب ؛ .8
مدیریت دولتی افقی؛  .5اب ارهای اجرایی مناسب؛  .4تعدی
بورووراسی؛  .1حمایت مدیرا عالی.
مدل اجرای خطم یهای فرهنگی شام :
 .نظام سیاستگااری وال و ور
عدم انسجام و هماهنگی در سطم وال
بیتوجهی مفرط به فرهنگ
 .5نظام سیاستگااری فرهنگی و ور
فقدا نظریة فرهنگی بومی مورد اجما
عدم تحول نهادی متناسب با نگرشهای پس ام انقالب
فقدا نهاد مرو ی انسجامبخش
 .8نظام فرهنگی و ور
تدوین غیرعلمی و غیرتعاملی سیاستها
اجرای ضعیف غیرعقالنی سیاستها
ارمیابی ناوام سیاستها
 -5تعام نظام اجرای سیاستهای فرهنگی و جامعه
محصوالت فرهنگی پایینتر ام ظرفیت فرهنگی جامعه
پایینآمد مطالبة تعالیخواه جامعه
 .4بدنة اجتماعی سیاست فرهنگی
تغییر سبو مندگی جامعه
تغییر ذائقة مصرف محصوالت فرهنگی
باالرفتن می ا مصرف محصوالت فرهنگی نامتناسب
گسسن تمدنی  -هویتی جامعه
گسترش بامار داخلی  -بینالمللی محصوالت فرهنگی

رفتار مجریان
سازمانها ،دستگاهها
و مؤسسا
مردم

سال مطالعه

ادامة جدول .2مقایسة الگوهای موجود داخل و خارج کشور در زمینة اجرا با الگوی پیشنهادی
الگوی اسالمی اجرای خطمشیهای
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ابعاد
فضای
شبکة ذینفعان
اجراپژوهی
ذهنی و
شرح دیدگاهها
ارزشی

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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مقایسة الگوهای موجود اجدرا در داخد و خدارج و دور بدا الگدوی اسدالمی ایراندی اجدرای
خطم یهای فرهنگی وه الگوی پی دنهادی محقدقیافتده بدرای اجدرای خدطم دیهدای فرهنگدی
جمهوری اسالمی ایرا است ،ن ا میدهد الگوی پی دنهادی نسدبت بده همدة الگدوهدا جامعیدت
بی تری دارد و اجرا را ام ابعاد وام تری بررسی ورده است .بعضی ام الگوهدا بدر بسدی نیروهدا و
بهوارگیری دانش و تجربه در اجرا تأوید ورده است و بعضی ویژگی مجریا  ،مناب و ارتباطدات را
در اجرا مدثر میدانند.
الگوهای عمدة داخلی و خارجی شاید در حومة فرهنگ قاب استفاده ،و با فضای فرهنگی قاب
تطبیق نباشند ،ولی الگوی پی نهادی جهت اجرای خطم یهای فرهنگی طراحی شده است.
الگددوی پی ددنهادی ت دأثیر ابعدداد ارمشددی جامعدده در دو مقددام ذهنیددت و عینی دت را در اجددرای
خطم یهای فرهنگی مدثر دانسته است و هم اجراپژوهی را ضروری میداند وه شام بهوارگیری
رویکردها و روشهای متنو اجرا ،بسی مناب است .در نهایت ،توجه جدی بده شدبکة ذینفعدا و
نقش آ ها در اجرای خطم یهای فرهنگدی یعندی مدردم ،دسدتگاههدا و مجریدا دارد .در نتیجده،
توانسته تا حد ممکن پاسخگوی نیام و ور در حومة اجرای خطم یهای فرهنگی است.
نتیجهگیری
در پایا  ،باید اذعا ورد یکی ام محوریترین موضدوعات در فرایندد خدطم دیگدااری ،موضدو
اجرای خطم یها است وه در آ نحوة پیادهسامی خطم یها بررسدی مدیشدود .اجدرا فراینددی
مطالعاتی و پیچیده است وه یکی ام علتهای موفقیت یا شکست خطم ی محسوب مدیشدود ،در
اجرا مقوالتی مانند مطالعة اب ارهای اجرا ،روشهای اجرا ،موان اجدرا ،رویکردهدای اجدرا ،منداب ،
مجریا و ویژگیهای آ ها ،و دستگاههدای مجدری بررسدی مدیشدود .ندو و کگدونگی تددوین
خطم ی در نحوة سنجش و انتخاب این مقوالت تأثیر دارد .به مجموعة این مطالعات و بررسیهدا
اجراپژوهی یا مطالعات اجرا گفته میشود.
در این مقاله هدف اولی وه طراحی الگوی اسالمی ایرانی اجدرای خدطم دیهدای جمهدوری
اسالمی ایرا بود وه با بهوارگیری روش ویفی گراندد تئوری انجدام گرفدت و مدلفدههدای الگدو و
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نحوة ارتباط آ ها بررسی شد .در نهایت ،الگوی پی نهادی با مهمترین الگدوهدای موجدود اجدرای
خطم یهای عمومی مقایسه شد .بعد ارمشها در الگوی پی نهادی اجرای خطم ی ،مقولهای بود
وه الگوهای معدودی در نظر گرفته شده بود و با دقت و توجده بده اجراپژوهدی و ذینفعدا اجدرا،
توانست جامعیت مطلوبتری نسبت به الگوهای م ابه داشته باشدد .م یدت نسدبی دیگدر الگدوی
پی نهادی خاصبود آ در حومة فرهنگ است وه در مقایسه با الگوهای دیگر متفاوت است.

1314  پاییز،3  شمارة،13  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی

 477

منابع و مآخذ
 «آسیبشناسی اجرای خطم یهای ونعتی.) 835(  علیرضا، سیدمحمد؛ رمقی رستمی، اعرابی.
. 835 ، بهمنماه،  سومین ونفرانس بینالمللی مدیریت تهرا.»و ور
. انت ارات عالمه،  تهرا، کاپ دوم. فرایند خطم یگااری عمومی.) 83 (  سیدمهدی، الوانی.5
.  رنگ آسما، قم. واربرد آمار در پژوهش.) 831(  محمدرضا، غالمرضا؛ فالح، جندقی.8

 ارائة الگوی اسالمی ایرانی اجرای خطم یهدای جمهدوری.) 818(  حمید، حاجی مالمیرمایی.5
.  پردیس فارابی دان گاه تهرا، پایا نامة دوتری. اسالمی ایرا

 مطالعة موردی اسدتا، ارائة مدلی برای اجرای خطم یهای ونعتی.) 831(  محمدرضا، فالح.4
.  پردیس فارابی دان گاه تهرا، پایا نامة دوتری.قم

 طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامدة توسدعة.) 81 (  مجید، مختاریا پور.1
. دان گاه عالمه طباطبایی، پایا نامة دوتری.و ور
ترجمة عبداق منوریدا و ابدراهیم. مطالعة خطم ی عمومی.) 831(  ام، مایک ؛ رامش، هاولت.9
. انت ارات مرو آمومش مدیریت دولتی، کاپ اول،گل ن
8. Barrett, S. M.; Fudge, C. (eds) (1981). Policy and Action: Essays on the Implementation
of Public Policy. London, Methuen.
9. Brooks, S. (1998). Public Policy in Canada: An Introduction. 3rd ed, Toronto, Oxford
University Press.
10. Edwards, G. C.; Sharkansky, I. (1978). The policy predicament, making and
implemention public policy. San Franciso, Freeman and Company.
11. Elmore, R. F. (1979-80). “Backward mapping: implementation research and policy
decisions”. Political Sciences Quarterly, 94(4), 601-616.
12. Fischer, and Gerald, J. Miller, and Mara, S. Sidney. Handbook of Public Policy
Analysis: Theory, Politics, and Methods. New York: Taylor and Francis.
13. Goggin, M. L. (1986). “The ‘Too Few Cases/Too Many Variables’ Problem in
Implementation Research”. Western Political Quarterly, 39(2), 328-347.
14. Hill, M.; Hupe, P. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in
Practice. London, Thousand Oaks, and New Delhi.
15. Howlett, M.; Ramesh, M.; Perl, A. (2009). Studying public policy: policy cycles and
policy subsystems. 3rd ed, Toronto, Oxford University Press.

474 

... الگوی اسالمی ایرانی اجرای خطمشیهای فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود

16. Lester, J. P. (2000). “Back to the Future in Implementation Research: A Response”.
Policy Currents, 10(1–2), 2–5.
17. Linder, S. H.; Gruy Peters, B. (1987). “A Design Perspective on Policy Implementation:
The Fallacies of Misplaced Prescription”. Policy Studies Review, 6, 459–75.
18. Lipsky, M. (1978). Standing the Study of Public Policy Implementation on Its Head. In:
Burnham, London, Sage.
19. O'Tool, Laurence J.; Meier, Kenneth J.; Nicholson-Crotty, Sean (2003). "Managing
Upward, Downward, and Outward: Networks, Hierarchical Relationships and
Performance”. In Annual Meeting of the American Political Science Association.
Philadelphia.
20. Pülzl, Helga; Treib, Oliver (2007). Implementing Public Policy. In: Frank,
21. Sabatier, P. A. (ed.) (2007). Theories of the policy process. 2nd ed, Westview, Boulder,
Colo.
22. Sabatier, P. A.; Mazmanian, D. (1979). “The Implementation of Public Policy: A
Framework of Analysis”. Policy Studies Journal, 8(4), 538-560.
23. Sabatier, Paul A. (1986). “Top-down and bottom-up approaches to implementation
Research: a critical analysis and suggested synthesis”. public Policy, 6, 21-48.
24. Sabatier, Paul A.; Weible, Christopher M. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition
Framework. In: Frank, Fischer, and Gerald, J.
25. Van Meter, D.; Van Horn, C. (1975). “The Policy Implementation Process”.
Administration and Society, 4, 197-209.

