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Policy-making is very important and decisive for achieving organizational, sectoral,
cross-sectoral and national goals. So that this issue is more important in the Islamic Azad
University, because the category of culture and cultural policy has many hidden and obvious dimensions and angles, which without proper policy, the realization of these goals
is not possible. The present study tries to study the policy-making process of Islamic
Azad University using a data-based strategy with a qualitative approach. The research
categories have been extracted and coded from theoretical foundations and available
texts and have been approved by 10 cultural experts, including administrators, experts
and university professors. And Analysis of this data in three stages of open coding, axial
coding and selective coding shows that cultural policy-making in the direction of cultural
transformation in higher education as a central category in the research model, along
with contextual categories, interventionist, strategies and the consequences explain the
policy model of the Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. The
results of the present study, in addition to drawing a policy model in the organization, also
analyzes and explains the policy-making process in Iranian higher education.
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مقاله پژوهشی

ارائه الگوی خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول (مورد مطالعه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران)
*محمدرضا انصاری ، 1عباسعلی قیومی ، 2سیدرضا صالحی امیری ، 2فاطمه عزیزآبادی فراهانی ، 1محسن قدمی

2

 .1گروه مدیریت امور فرهنگی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2گروه مدیریت امور فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 07 :مرداد 1399

تاریخ پذیرش 30 :مهر 1399

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

خطمشی فرهنگی،
خطمشیگذاری،
آموزش عالی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات
تهران

خطمشیگذاری برای تحقق اهداف سازمانی ،بخشی ،فرابخشی و ملی بسیار مهم و تعیین کننده است .به
طوری که این مسئله در دانشگاه آزاد اسالمی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چرا که مقوله فرهنگ و
سیاست فرهنگیدارای ابعاد و زوایای پنهان و آشکار فراوانی است ،که بدون خطمشیگذاری شایسته ،تحقق
این اهداف ممکن نیست .پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي الگوي خطمشيگذاري فرهنگي با رويكرد
تحول فرهنگي در آموزش عالي با رویکرد کیفی میکوشد تا فرایند خطمشیگذاری دانشگاه آزاد اسالمی
را با بهرهگیری از استراتژی دادهبنیان مورد بررسی و مطالعه قرار دهد .مقولههاي تحقیق از مباني نظري و
متون در دسترس استخراج و كدگذاري شده و با نظر ده نفر از خبرگان فرهنگی شامل مدیران ،کارشناسان
و استادان دانشگاه تأييد شده است .تحلیل این دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی نشان میدهد که خطمشیگذاری فرهنگیدر راستای تحول فرهنگیدر آموزش عالی به
عنوان مقوله محوری در مدل تحقیق ،به همراه مقولههای زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها ،الگوی
خطمشیگذاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران را تبیین میکند .نتایج پژوهش حاضر
عالوه بر ترسیم الگوی خطمشیگذاریدر سازمان مورد اشاره ،فرایند خطمشیگذاریدر آموزش عالی ایران
را نیز واکاوی و تبیین میکند.

* نویسنده مسئول:
محمدرضا انصاری
نشانی :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،گروه مدیریت امور فرهنگی.
پست الکترونیکیmohamadreza.ansari@gmail.com :
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مقدمه
بررسی وضعیت موجود آموزشعالیدر کشور نشان
میدهد با آنکه از آغاز شکلگیری این نهاد سالها
میگذرد ،اما متأسفانه از نظر خطمشیگذاری هنوز
در خاستگاه ابتدایی قرار دارد و خطمشیگذاریها به
شیوه سنتی انجام میشود.
تأکیدات حضرت آیتالله خامنهای برای تدوین
سند تحول آموزشعالی و نیز تأکید بر وظیفه
نخبگان فکری و فرهنگی جامعه و حوزه و دانشگاه
برای مدیریت کردن این تحول اساسی ،اهمیت
تغییرات بنیادین خطمشیهای آموزش عالی کشور
را نشان میدهد (قلیپور و چیتسازیان.)1396 ،
اهمیت تغییرات بنیادین خطمشیهای آموزش
عالی کشور از ارزشهایی نشأت میگیرد که
جهتدهنده گفتمان غالب نظام آموزشی است.
ش عالی با بهره گرفتن از هوش و استعداد افراد،
آموز 
زمینه را برای رشد و توسعه کشور فراهم میکند و از
مسائل مهم خطمشیگذاراندر همه جوامع به شمار
میآید (کاشانی و رستمپور.)1392 ،
با توجه به ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی ،توسعه
فرهنگی پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره مورد
تأکید بوده و به همین دلیل سازمانها ،تشکیالت و
نهادهای مختلفی درخصوص آن شکل گرفته است
(حقیق کفاش و همکاران.)1392 ،
تحقیقات علمی نشان میدهند که  90درصد از
برنامههای راهبردی سازمانها در عمل با شکست
مواجه میشوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط
میان مباحث نظری و عملی است (قربانیزاده و
همکاران.)1396 ،
از آنجا که ناکارآمدی برنامههای فرهنگی از
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جنبههای مختلفی قابل بررسی است ،در این
تحقیق با توجه به اهمیت مباحث خطمشیگذاری
سازمانهای دولتی ،بهویژه آموزش عالی برآنیم تا
الگوی خطمشیگذاری در دانشگاه آزا د اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران را که بیش از نیم قرن
در عرصه فرهنگی فعالیت داشته و به عنوان یک
دستگاه دولتی فراگیر در سطح ملی با طیف وسیعی
از دانشجویان در ارتباط و تعامل بوده و در سطح
بینالمللی نیز دارای جایگاه و سوابق شناختهشدهای
است ،بررسی و مطالعه کنیم.
هدف دانشگاه آزاد اسالمی ایجاد امکانات الزم
جهت رشد و پرورش فکری دانشجویان و کمک به
شکوفایی استعدادهای آنها بر اساس ارزشها و نظام
تعلیم و تربیت است .همچنین بستر فعالیتهای
دانشگاه آزاد اسالمی کانون تهدیدهایی است که
همواره پژوهشگران ،نخبگان و خبرگان فرهنگی
به آن پرداخته و بر تأثیرگذاری سوء آن در رشد
دانشجویان تأکیدداشتهاند.
این چالشها عبارتنداز :فاصله گرفتن دانشجویان
از فرهنگ ایرانی و اسالمی ،ظهور و بروز پرشتاب
برنامههای فریبنده اینترنتی و ماهواره و . ...بر این
اساس ضروری است که با بهرهگیری از روشهای
علمی ،خطمشیهای روشنی برای حوزههای مختلف
کاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران تدوین شده و به اجرا درآید.
بدیهی است تدوین خطمشیهای دانشگاه آزاد
اسالمیعالوهبرکاربردهایدرونسازمانی،بازشناختی
الگوی فرایند خطمشیگذاری سازمانهای فرهنگی
ایران را نیز به تناسب رهیافتهای روشمند به ارمغان
خواهد آورد.
هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی
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خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی
در آموزشعالی است و برآنیم که با مطالعه و بررسی
اسناد و منابع علمی ،پژوهشی و همچنین بهرهگیری
از نظرگاههای خبرگان تحقیق ،عوامل و عناصر
اثرگذار بر فرایند خطمشیگذاری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان یک
سازمان فرهنگی را بازشناسایی کرده و آن را طراحی
و تبیین کنیم.
البته برای دستیابی به این الگو ،اهداف فرعی
شامل شناخت عوامل مؤثر بر فرایند خطمشیگذاری
دانشگاه آزاد اسالمی ،شناخت عوامل درونسازمانی
و مدیریتی مؤثر بر خطمشیگذاری سازمان مورد
مطالعه و شناخت عوامل برونسازمانی مؤثر بر
خطمشیهای دانشگاه آزاد اسالمی مورد نظر
نگارندگان است.
در این تحقیق ،فرایند و مباحث خطمشیگذاری
سازمانهای فرهنگی ،بهویژه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران به منزله الگوی
سازمانهای فرهنگی و یکی از نُه دستگاه عمده
دولتی متصدی بخش فرهنگی است ،مورد مطالعه
قرار میگیرد و سؤال اصلي اين پژوهش اين است
كه الگوي خطمشيگذاري فرهنگي به منظور تحول
فرهنگي در آموزش عالي (دانشگاه آزاد اسالمي واحد
علوم تحقيقات) چيست؟

 .1ادبیات موضوع
 .1.1پیشینه تجربی پژوهش

آنچه در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی
تحقیقات صورتگرفته در حوزه خطمشیگذاری
فرهنگی مشاهده میشود ،گویای این واقعیت است
که خطمشیگذاری فرهنگی در جامعه دینی به

دنبال تالش برای تحقق اهداف و تعالیم اسالمی در
جامعه است.
خطمشیگذاری مطلوب درنتیجه توجه به نقش
معیارهای اخالقی و آموزههای دینی و اعتقادی
است (هاینس .)2015 ،باید توجه کرد که با وجود
اشتراکات و تعامالت بین فرهنگهای مختلف،
فرهنگ هر جامعه مستقل است و سازوکارهای
یکتایی دارد (اسکولون.)2001 ،
با اینکه در برخی تحقیقات بر اولویتبندی
مراحل فرایند خطمشیگذاری و لزوم پیگیری و
درمان مشکالت فرهنگی و همچنین پیشگیری از
بروز مشکالت فرهنگی و پیشبرندگی جامعه به
سمت تعالی تأکید شده است ،آسیبها و مشکالت
در فرایند خطمشیگذاری فرهنگی ،که از نتایج
برخی از پژوهشها نمایان است ،این واقعیت را
نشان میدهد که پژوهشی در زمینه ارائه الگوی
ارزشیابی خطمشیگذاری فرهنگی دیده نشده
است ،زیرا وجود الگوی ارزشیابی خطمشی فرهنگی،
زمینه بروز آسیبها و مشکالت خطمشیگذاری
فرهنگی را مسدود کرده و در صورت پذیرش الگوی
بومی خطمشیگذاری ،ضرورت بهرهمندی از الگو
برای ارزشیابی خطمشی در بخش فرهنگ ،بیشتر
خودنمایی میکند که مسئله به نوعی خأل پژوهشی
در حوزه خطمشیگذاری فرهنگی بهشمار می رود.
این موضوع ضمن توجه و پرداختن به فرایند
خطمشیگذاری ،اهمیت ارزشیابی هر مرحله مبتنی
بر ارائه الگوی مطلوب برگرفته از معیارها و مؤلفههای
ارزشی و هنجاری دینی ایران اسالمی را برای
اثرگذاری سازنده در هر مرحله به معنای پیشگیری
و درمان آسیبها و مشکالت مشخص میکند.
تحقیقات و پژوهشهای اخیر در حوزه
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جدول  .1تحقیقات و پژوهشهای اخیر مرتبط با حوزه خطمشیگذاری فرهنگی
محققان و سال
انتشار

قالب
تحقیق

گرجیپور و
همکاران1398 ،

رویکرد
کیفی

روش کیفی با الگوی ارزشیابی از بروز آسیبهای احتمالی در
بهرهمندی از تصمیمگیریها و اقدامهای فرهنگی پیشگیری میکند و
روش تحلیل با رجوع به الگوی ارائهشده ،موانع و مشکالت شناسایی
و حل میشوند.
مضمون

قلیپور و
همکاران1397 ،

رویکرد
کیفی

روش تئوری
دادهبنیان

خطمشیگذاری با رویکرد قابلیت ،مستلزم بهکارگیری
الگوی خطمشیگذاری با عناصر رویکرد قابلیت بهعنوان
محتوی خطمشیها است

ارائه الگوی خطمشیگذاری
قربانیزاده و
سازمانهای فرهنگی (مورد
همکاران1396 ،
مطالعه :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان)

رویکرد
کیفی

روش تئوری
دادهبنیان

ترسیم الگوی خطمشیگذاری در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان و واکاوی و تبیین فرایند
خطمشیگذاری سازمان مربوطه را نشان میدهد.

کمیلیفرد و
همکاران1396 ،

رویکرد
کمّی و
کیفی

تجزیه و
تحلیل
عملکرد

اولویتبندی بهبود فرایند خطمشیگذاری به این صورت
است .1 :مرحله شناخت و درک مشکل .2 ،مرحله
ارزشیابی خطمشی .3 ،مرحله اجرای خطمشی

سازوکارهای تأثیرگذاری
باقریفرد و
دین در فرایند سیاستگذاری
فرهنگی (با تأکید بر مرحله همکاران1395 ،
تدوین)

رویکرد
کیفی
توصیفی
تحلیلی

سه عنصر الگوی خطمشیگذاری فرهنگی مبتنی بر
تجزیه و
آموزههای اسالمی عبارتند از .1 :پیگیری ،درمان و رفع
تحلیل دادهها
معضالت فرهنگی جامعه .2 ،پیشگیری از بروز مشکالت
به روش
فرهنگی و پیشبرندگی جامعه به سمت تعالی و  .3تمرکز
کتابخانهای
بر حل مسائل به جای منحل کردن آنها

مدل تجزیه و تحلیل
خطمشی عمومی در ایران

اسدیفر و
همکاران1395 ،

رویکرد
کیفی

روش تئوری
دادهبنیاد
چندگانه

مدل طراحیشده شامل سه بُعد اصلی :تجزیه و تحلیل
تدوین ،تجزیه و تحلیل اجرا و تجزیه و تحلیل ارزیابی
است که هریک از این ابعاد ،اجزا و عناصر تشکیلدهنده
تجزیه و تحلیل خطمشی عمومی را نشان میدهد.

سیاستگذاری فرهنگی در
دولت دینی

باقریفرد و
همکاران1394 ،

رویکرد
کیفی

گفتمان
تحلیلی

دولت نباید فرهنگ جامعه را تغییر دهد ،حتی به اجبار .اما
دولت اسالمی میتواند شیب اجتماعی را طوری قرار دهد
که سوق به تعالی تسهیل شده و میل به بدی سخت شود.

آسیبشناسی
سیاستگذاری فرهنگی در
جمهوری اسالمی ایران

مقتدایی و
ازغندی1394 ،

رویکرد
کیفی،
توصیفی
تحلیلی

روش
کتابخانهای

راهکارهای پیشنهادی عبارتند از :مشارکت مردم در
سیاستگذاری فرهنگی ،نقش هدایتگری و تشویقی
دولت در امور فرهنگی ،جلوگیری از موازی کاری و تداخل
در وظایف ،همکاری بینالمللی در عرصه سیاستگذاری
فرهنگی

عنوان پژوهش

الگوی ارزشیابی فرایند
خطمشیگذاری فرهنگی با
رویکرد مطالعه کیفی اسناد
فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران
طراحی الگوی
خطمشیگذاری در آموزش
و پرورش ایران با رویکرد
قابلیت

بررسی و تحلیل گامهای
نظام خطمشیگذاری
فرهنگی در انقالب
اسالمی ایران
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خطمشیگذاری فرهنگی در جدول شماره  1نشان
داده شده است.

ساختارها و نهادهای عمومی ،شکلگیری رژیمهای
خطمشی،دریافت بازخورد و تغییرات جزئی تدریجی
در خطمشیهای پیشین ،روایتگری و ساخت قواعد
و حکایتهای بلند و. ...

هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی
خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی
در آموزش عالی است.

بیشتر دانشمندان و صاحبنظران حوزه مطالعات
خطمشی عمومی و متون علمی خطمشیگذاری
عمومی ،مراحل کلی خطمشیگذاری عمومی را
شامل سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی میدانند.
همچنین آنان مرحله اول ،یعنی مرحله تدوین
خطمشی را نیز به سه مرحله شناخت مسئله ،ورود
به دستورکار دولت و فرموله کر دن خطمشی یا
راهحل تقسیم کردهاند (بیرکلند.)2015 ،

 .2.1ادبیات نظری موضوع

 .1.2.1خطمشیگذاری

خطمشی شامل قواعد و رهنمودهایی است که
محدو ده اقدامات دولت در یک حوزه را مشخص
میکند و خطمشیگذاری تبلور خواستهها و
انتظارات عمومی است که فرایند تصمیمگیری
دولت به شکل برنامه و قانون نمایان میشود (الوانی،
 )1387و دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر
زندگی شهروتدان است (اشتریان.)1386 ،
خطمشیگذاری بر محیط اطراف خود تأثیر
میگذارد و از آن متأثر میشود؛ بنابراین خطمشی
را میتوان به عنوان متغیری مستقل یا متغیر وابسته
مورد مطالعه قرار داد .اگر خطمشی متغیری وابسته
فرض شود ،پژوهش عبارت است از بررسی اینکه
کدام ویژگی بارز سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی محتوای خطمشیها را شکل میدهند و
موجب میشوند یک خطمشی شکل گیرد.
عوامل موجب شکلگیری خطمشی و ورود
یک مسئله در دستور کار دولت میتواند هریک از
این گزینهها باشد :جریانهای سیاسی و مبارزات
قدرت ،شکلگیری ائتالفها و مجذوب شدن به
باورها ،اشاعه و تقلید از سایر کشورها ،عقالنیت
و بررسیهای هزینه منفعت و تحلیل اقتصادی
دستگاههای عمومی ،خالقیت ،نوآوری و یادگیری،
مسائل امنیتی ،مسائل و مشکالت بارز کشور ،رسالت

به هر حال ،توسعه کشورها بر اساس
خطمشیگذاری برای کسب یک فرصت و یا مبارزه
با یک مسئله است که با تکیه بر امکانات و تواناییها
و شرایط حاکم بر کشور صورت میگیرد (معطوفی
و دانکوب .)1396 ،خطمشیهای دولت میتواند
برای حل یک مسئله اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
صنعتی و ...باشد.
 .2.2.1خطمشیگذاری فرهنگی

خطمشیگذاری فرهنگی در نگاه بینالمللی،
به معنای تعیین خطمشیها و راهبردهای کالن
فرهنگی برای رسیدن به اهداف چهارگانه توسعه
فرهنگی ،یعنی همکاریهای فرهنگی ،مشارکت
فرهنگی ،میراث فرهنگی و هویت فرهنگی است که
یونسکو نخستین بار با ارائه مفهوم توسعه فرهنگی
آن را مطرح کرد (حسینلی.)1379 ،
بر مبنای مرجع دانستن ابزار توسعه فرهنگی،
تفاوت دیدگاهی در جامعه دینی و غیردینی نمایان
میشود ،زیرا بر مبنای آنچه از فرهنگ در جامعه
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دینی تعریف شد ،توسعه فرهنگی نیازمند همفکری،
همکاری و هماهنگیدر حرکت فرهنگی از آرمانها و
اعتقادهاست ،اما اختالف در مبانی اعتقادی و ارزشی،
سبب تعاریف گوناگونی از توسعه فرهنگی در قالب
توجه به برنامهها و راهبردهای فرهنگی میشود.
شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان مرجع
رسمی و تصمیمگیرنده کالن فرهنگی در جمهوری
اسالمی ایران ،خطمشیگذاری فرهنگی را در واقع
همان توافق نظر رسمی مسئوالن امور در تشخیص،
تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای
ضروری در حرکت فرهنگی معرفی میکند (شورای
عالی انقالب فرهنگی )1371 ،کهدر واقع این تعریف،
در راستای هدف تعالی و توسعه فرهنگی مبتنی بر
اصول و ارزشهای جامعه دینی است.
خطمشیگذاریفرهنگیمانندخطمشیگذاریدر
سایر بخشها ،با تأثیرگذاری ازدو پارادایم اثباتگرایانه
و تفسیری شناخته شده است .پارادایم اثباتگرایانه
به دنبال تأکید بر عینیتگرایی خام و شناخت
عینی پدیدههای فرهنگی برای خطمشیگذاران
است .پارادایم تفسیری ،خطمشیگذاری فرهنگی
را مستقل از ذهن سیاستگذار و بافت تاریخی و
فرهنگی خطمشیگذاری میداند و تمام مراحل
خطمشیگذاری را تحت تأثیر تفاسیر مختلف قرار
میدهد (الوانی و هاشمیان.)1387 ،
 .3.2.1خطمشیگذاری فرهنگی در جمهوری
اسالمی ایران

سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با
عنوان »اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران« در سال  1371تهیه شد و در  1371/5/21به
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید.
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مطابق این سند ،سیاست فرهنگی ،سیاست
انقالب اسالمی است و سیاست جمهوری اسالمی
ایران ،منبعث از جهانبینی اسالمی است.
شورای عالی انقالب فرهنگی مسئولیت نظارت بر
خطمشیگذاری و هدایت مدیریت فرهنگی کشور را
نیز به خود اختصاص داده است و نهاد رسمی اجرای
سیاستهای فرهنگی کشور ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی است.
نگاه تدوینکنندگان اصول سیاستهای فرهنگی،
نگاه از باال به پایین و نگاه دولتی به تمام عرصههای
فرهنگی کشور است ،به طوری که ظهور و بازتعریف
ارزشها و مفاهیمدینی و شدت تأثیر آن بر جنبههای
فرهنگی و تحوالت ارزشی مفهوم خطمشیگذاری
را بیش از پیش تحت تأثیر جنبههای ارزشی و
ایدئولوژیکی قرار داده است.
اسناد برنامههای پنج ساله توسعه ،از سال 1373
تاکنون در قالب برنامههای اول ،دوم ،سوم ،چهارم،
پنجم و ششم توسعه در قسمتهای مرتبط با حوزه
کمی و کیفی را در نظر گرفته است.
فرهنگ ،اهداف ّ
در خطمشیها و تحولهای انجام گرفته طی قانون
برنامه چهارم توسعه ،به امور و وظایف دولت در
تصدیهای اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی توجه شده
است (رنجبر و همکاران.)1396 ،
این مسئله در حالی است که نگاه به این اسناد،
جایگاه و نقش دولت در اصول سیاستهای فرهنگی
از جایگاه انحصاری و مداخلهگرایانه مطلق به جایگاه
حمایتی تغییر یافته است (مقتدایی و ازغندی،
.)1395
قسمتهای مرتبط با فرهنگ در سند چشمانداز
توسعه  1404ابالغشده از سوی حضرت آیتالله
خامنهای در تاریخ  1382/9/11و دو سند نقشه
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مهندسی فرهنگی کشور و سند اسالمی شدن
دانشگاهها ،ازجمله اسناد مهم و کالن فرهنگی در
سالهای اخیر به شمار میآید (میرزمانی و همکاران،
.)1390
سند اسالمی شدن دانشگاهها در تاریخ 1392/5/1
به تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و نقشه
مهندسی فرهنگی کشور به عنوان برجستهترین و
جامعترین سند فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که
با همکاری و مشارکت فعال و همهجانبه مراکز علمی
پژوهشی ،محققان ،اندیشمندان و دانشمندان حوزه
و دانشگاه و دستگاههای اجرایی و فرهنگی تهیه و
تنظیم شد ،به عنوان سند ترسیمکننده وضعیت
مطلوب فرهنگی ،در تاریخ  1391/12/15به تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید (شورای عالی
انقالب فرهنگی.)1392 ،
 .4.2.1خطمشی گذاری آموزش عالی در اسناد
فرادستی

از اهداف مشخص و مورد تأکيد سند چشمانداز
ن ايران در جايگاه اول
بيست ساله ،قرار گرفت 
ي منطقه است و در سند چشمانداز کشور و
علم 
برداشتهاي فرهنگي آمده است :با اتكال به قدرت
اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش
برنامهريزيشده و مدبران ه جمعي و در مسير تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسي ،در چشمانداز بيست
ساله ،جامعه ايراني در افق اين چشمانداز چنين
ويژگيهايي خواهد داشت که عبارتنداز:
توسعهيافته ،متناسب با مقتضيات فرهنگي،
جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي
و ارزشهاي اسالمي ،ملي و انقالبي ،با تأكيد بر
مردمساالري ديني ،عدالت اجتماعي ،آزاديهاي
مشروع ،حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از

امنيت اجتماعي و قضايي
برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا بر توليد علم و
فناوري ،متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه
اجتماعي در توليد ملي
سامانه دفاعي مبتني بر بازدارندگي همهجانبه و
پيوستگي مردم و حكومت
برخوردار از سالمت ،رفاه و امنيت غذايي ،تأمين
اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب نهاد
مستحكم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و
بهرهمند از محيطزيست مطلوب
فعال ،مسئوليتپذير ،ايثارگر ،مؤمن ،رضايتمند،
برخوردار از وجدان كاري ،انضباط ،روحي ه تعاون و
سازگاري اجتماعي ،متعهد به انقالب و نظام اسالمي
و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
دستيافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و
فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي
(شامل آسياي ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهاي
همسايه) ،با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم،
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي
سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم ،با تحكيم
الگوي مردم ساالري ديني ،توسع ه كارآمد ،جامعه
اخالقي ،نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي،
تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقهاي براساس
تعاليم اسالمي و انديشههاي امام خميني (ره)
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس
اصول عزت ،حكمت و مصلحت
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 .5.2.1خطمشیگذاری فرهنگی در دانشگاه آزاد
اسالمي

سند راهبردی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد
اسالمی به وسیله معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی با هماندیشی استادان برجسته
دانشگاه و حوزه و در پرتو مشورت و جلب همکاری
فعاالن فرهنگی و اجتماعی و معاونان فرهنگی و
دانشجویی در واحدها و مراکز دانشگاهی ،مشورت
با صاحبنظران در سطوح ملي و سازماني ،با در
تهای
نظر گرفتن نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرص 
دانشگاه ،مطالعات میداني و رجوع به اسناد باالدستي
ترسیم شده و در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
در تاریخ  1397/4/4به تصویب نهایی رسیده است.
این سند در ده محور ایمان و تدین ،والیت فقیه
و انقالب اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،ارتباطات و
رسانه ،آموزش و توانمندسازیدانشگاهیان ،مشاوره و
سالمت دینی ،فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی ،نهادها و
فعالیتهای دانشجویی ،ورزش و نشاط ،هنر و ادبیات
و خدمات و تکریم طراحی شده است.
 .6.2.1تحول فرهنگی

تحول فرهنگي واژهاي مركب است كه در آن ،بار
معنايي تحول به فرهنگ منتقل ميشود و مراد از آن،
تحول در حوزه فرهنگ است .فرهنگ قابليت توسعه
يافتن و مديريت يا سياستپذيري را دارد و چون در
عين حال ،سيال و جاري است و سكون نميپذيرد،
زماني اثربخشتر خواهد بود كه در صورت نياز و لزوم
تحول يابد.
با توجه به تأثير فرهنگ بر ديگر حوزهها و توسعه
آنها و نيز توسعهی ملي و پايدار ،تحول فرهنگي خود
به يك ضرورت تبدیل ميشود و اين در مورد كشور

54

از اولويتها محسوب ميشود .آينده ايران در گرو
تحول فكري و فرهنگي و نهادينه كردن عقالنيت
است .منظور از تحول فرهنگي ،منطقي كردن نظام
باورها و ارتباطات اجتماعي و روشهاي حل مسائل
كشور است (رضایی و شادالویی.)1392 ،
تغيير و تحول فرهنگي ،صرفنظر از اينکه عامل
ايجاد آن بيروني باشد يا دروني ،امري ناگزير است و
مقاومت در مقابل آن تنها ميتواند موجب فرسايش
جامعه و آحاد آن شود ،درحاليکه شناخت عوامل
ايجاد و مديريت و هدايت آن به گونهاي منطقي،
پيشرفت و بهينهسازي فرهنگ را به دنبال دارد.
مدت زمان وقوع تحول فرهنگي متفاوت است،
يعني امکان دارد به سرعت اتفاق بيفتد يا در دورهاي
طوالني و به آهستگي رخ دهد ،اما به عنوان يک
ضرورت ،بهتر است که آهسته صورت بگيرد ،زيرا
هيچ کشوري نميتواند بدون گذار از مرحله تحول
فرهنگي و فکري و آمادهسازي افکار عمومي به
توسعه اقتصادي نائل شود.
تعامل ميان فرهنگ و جهاني شدن حاكي از
اهميت فرهنگ در اين عرصه است ،زيرا نخستين
حوزه براي رويارويي با تغييرات جهاني است ،به
طوري كه ميتواند پيوند با فرايند جهاني شدن را
سهل و يا سخت كند.
بسياري از پژوهشگران عالقهمند به جهاني شدن،
آن را فرايندي پيچيده ميدانند كه آثار و پيامدهاي
تناقصآميزي دارد .برجستهترين نمود اين تناقض و
پيچيدگي در عرصه فرهنگ آشكار ميشود .فرايند
جهاني شدن ،نهتنها نوعي همگوني و ادغام فرهنگي
در پي دارد ،بلكه اسباب تنوع ،واگرايي و رستاخيز
فرهنگي را هم فراهم ميكند.
فرهنگي شدن جهان ،معطوف است به انواع
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گوناگون آن در كنشها ،تحوالت و گرايشهاي
فرهنگي در جوامع مختلف كه تحت تأثير فرايند
جهاني شدن و در واكنش به آن شكل ميگيرند (گل
محمدی.)1383 ،
بنابراين تحول فرهنگي بايستي مبتني بر اصولي
باشد .به اين منظور ،ترسيم وضعيت ايدهآل براي
فرهنگ جامعه ميتواند مبناي تحول قرار گيرد ،به
طوري كه مديريت تحول فرهنگي ،نيل به وضعيتي
مطلوب را به عنوان مباني تحول فرهنگي در نظر
داشته باشد.
 .7.2.1تحول فرهنگي در آموزش عالي

با در نظر گرفنن اينكه مراتب آموزش عالي كشور
بر اساس فرمايشات معمار انقالب اسالمي ايران
حضرت امام خميني (ره) به عنوان مراكز ساخت
انسان فرهنگي هستند و هدف اصلي اين مراكز تربيت
و پرورش انسانهاي فرهيخته ،متعهد ،دانشمند
و متعالي به لحاظ مادي و معنوي به منظور حل
مشكالت اجتماعي هستند؛ بنابراین جا دارد توجه
بسيار ويژه و شايستهاي به فرهنگ ،ابعاد ،شاخصها
و مؤلفههاي آن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
صورت پذيرد.
تحول در روشهاي آموزش ،فعاليت و تربيت
فرهنگي در اين مراكز ميتواند منجر به تربيت نسلي
از جوانان متعهد و توانمند شود كه در آينده بتوانند
در راستاي اسناد باالدستي ،ازجمله سند چشمانداز
و نقشه جامع علمي كشور جامعه اسالمي ايران را
به اهداف عالي خود برساند .تحول فرهنگي بايستي
در تمام ابعاد پژوهشي ،آموزشي ،فرهنگي ،انساني،
عمراني ،سازماني و ...نمود پيدا كند.

 .2روششناسی پژوهش
رویکرد این تحقیق کیفی بوده و از استراتژی
دادهبنیان بهره جسته است .در مرحله جمعآوری
دادهها ،همه منابع اکتشافی با هدف استخراج مفاهیم
خطمشیگذاری فرهنگی در کشور و خارج از کشور
و شناسایی شاخصها ،ابعاد و مؤلفهها استفاده شده
و متون مورد مطالعه قرارگرفت.
جهت انتخاب متون و پاراگرافها ،یک سؤال
کلیدی مد نظر پژوهشگر قرار گرفته و آن پاسخگویی
به سؤال چیستی خطمشیگذاری فرهنگی و تحول
فرهنگی است .از این رو ،محقق در انتخاب متون و
پاراگرافها ،چنانچه متن یا پاراگراف به این سؤال
پاسخ میداد ،آن را به عنوان متن منتخب گزینش
کرده است.
سپس کد مفاهیم مرتبط با موضوع هر پاراگراف
استخراج شد،در مرحله بعد کد مفاهیم استخراجشده
در دستههای هم مفهوم قرار گرفتند .درنهایت ،برای
دستههای هم مفهوم ،نام و عنوان مناسب که بیانگر
تم اصلی پژوهش است ،تعیین شد .نظر کارشناسان
و سلیقههای گوناگون در مقاطع مختلف زمانی،
باعث شده است که استراتژی داده بنیان در قالب
مدل چرخهای در این تحقیق دنبال شود (ترکزاده،
.)1388
بر اساس مصاحبه با ده نفر از خبرگان تحقیق
شامل مدیران در سطح مختلف ستادی و استانی،
کارشناسان خبره ،استادان دانشگاه ،نویسندگان،
پدیدآورندگان و صاحبنظران ،با در نظر گرفتن
جمیع جهات ،ازجمله نظرگاههای درونسازمانی و
برونسازمانی گردآوری شده است.
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 .1.2اعتبار یافتههای تحقیق

 .3یافتههای پژوهش

در این تحقیق ،برای بررسی روایی محتوایی،
جهت ارزیابی کفایت و دقت مؤلفهها معرفی شده
در تحقیق ،ابتدا از مرور ادبیات استفاده شد .با در
نظر گرفتن هدف تحقیق و مشورت با استاد راهنما و
استاد مشاور با استفاده از مبانی نظری و مطالعه متون
در دسترس ،ابتدا مقولهها تعریف شدند و سپس
مقوله ها کدگذاری کرده در اختیار صاحبنظران
قرار داده شد.

در نظریه دادهبنیان ،سه مرحله کدگذاری وجود
دارد که قبل از آن ،مفاهیم و مقوالت ظهور و بروز
پیدا کرده و موقعیت و ارتباط مقولهها تعریف میشود
و درنهایت ،گزارههای نظری تحقیق به دست میآید.
با توجه به اهمیت و کاربرد هرکدام از کدگذاریها
الزم است شرح مختصری از آنها بیان شود.

پس از اخذ نظرات آنها تجدیدنظرهایی به عمل
آمده و چارچوب نهایی مؤلفهها تدوین شد ،برای
افزایش اعتبار ،فیشبرداری مناسب و با دقت انجام
گرفته و تهیه چکلیست و صحت کار مورد تأیید
قرار گرفته است.
سپس در جهت پایایی به بازبینی مجدد و بازبینی
مقولهبندی دادهها (تا بتوان به دستاوردهای تحقیق
اعتماد کرد) در سه مرحله پرداخته شد؛ یکی پس
از اینکه بین  25درصد مقولهبندیها تکمیل شد،
دوم زمانی که  70درصد مقولهبندیها انجام و
دستهبندیهای اولیه صورت گرفت و دیگری در
پایان کار و پس از استخراج تمها صورت پذیرفت.
ضمناً اعتبار الگوي احصا شده با كمك صد نفر از
استادان و كاركنان داراي سمت اجرايي در دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات بررسي و تأييد
شد .بدين صورت كه نتايج حاصله از اجراي تحقيق به
روش دادهبنياد شامل مقوالت ،كدها و ...بهدستآمده
در قالب پرسشنامه تدوين و بين صد نفر مذكور
توزيع شد .تحليلهاي انجامشده با روشهاي آماري
ن دهنده اعتبار الگوي طراحيشده در دانشگاه
نشا 
آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات بود.
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 .1.3کدگذاری باز

فرایندی تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم
شناساییشده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها
کشف میشوند (استراوس و کوربین.)2008 ،
این مرحله کدگذاری باز نامیده میشود ،چرا که
پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری
مقولهها میپردازد.
به بیان دیگر در کدگذاری باز ،پژوهشگر با ذهنی
باز به نامگذاری مقولهها اقدام میکند و محدودیتی
برای تعداد کدها و مقولهها قائل نیست (گلدینگ،
.)2002
در پژوهش حاضر به خاطر حجم زیاد جداول،
خالصه مفاهیم و مقولههای مستخرج از کدگذاری
باز در جدول شماره  2نشان داده شده است.
بررسی جداول نشان میدهد که از مجموع
مصاحبههای بهعملآمده 153 ،نکات کلیدی و
 589مفهوم ظهور و بروز پیداکرده است که با حدف
مفاهیم تکراری 71 ،مفهومدر پنج سطح طبقهبندی
شدند که به طور خالصه در جداول شماره  1و 2
ارائه شده است و بر این اساس کدگذاری محوری
صورت میگیرد.
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جدول  .2مفاهیم و مقولههای برگرفته از کدگذاری باز

ردیف

مقوله

مفهوم

1

تأثیر فرهنگ در خطمشیگذاری

حرفهایگری در خطمشیگذاری
شایستگی در خطمشیگذاری

2

استعداد پذیرش خطمشیهای فرهنگی

میزان تمایل به پذیرش خطمشیها
قابلیت نیروی انسانی به پذیرش خطمشی

3

حمایتگری مدیران ارشد

باور به خطمشیگذاری فرهنگی
سرمایهگذاری در حوزه تحول فرهنگی

4

ظرفیت خطمشیگذاری فرهنگی

امکانپذیری خطمشیگذاری فرهنگی (ابعاد قانونی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی)

5

چابکی خطمشیها در حوزه تحول فرهنگی

هوشمندی خطمشیها
تطبیقپذیری خطمشی
ثبات مدیریتی در حوزه خطمشیگذاری

6

جذابیت خطمشیهای تحول فرهنگی

جذابیت خطمشی در راستای تحول فرهنگی
پیچیدگی مدیریت خطمشیها

7

سیاستهای کلی دولت

سیاستهای آموزش و پرورش
سیاستهای توسعهای

8

تفکر سرمایهای به نیروی انسانی

نگاه سرمایهای به نیروی انسانی
ارزشافزایی دانشجو در شهرها

9

همسویی استراتژیک خطمشیهای عمومی با سیاست
فرهنگی

استراتژی محوری در حوزه فرهنگ وتحول
تطابق استراتژیک فرهنگ و تحول

10

استقرار نظام حرفهای خطمشیگذاری فرهنگی

الزامات نظام حرفهای خطمشیگذاری فرهنگی
ابزارهای نظام حرفهای خطمشیگذاری فرهنگی

11

توسعه مدیران آموزش عالی در حوزه خطمشیگذاری
فرهنگی

سرآمدی خطمشیهای فرهنگی
پویایی مدیران اموزش عالی در حوزه فرهنگ

12

کسب هویت واحد از فرهنگ ،خطمشی و تحول

تفکر ستادی به توسعه و تحول فرهنگی در آموزش عالی ،آموزش
و پرورش و آموزش کارکنان دولت

13

شراکت استراتژیک وزارت علوم ،رسانهها و دانشگاهها و
سایر سازمانهای آموزش عالی

نقش شریک استراتژیک دستگاههای ذیربط
نقش محوری در تولید ارزشافزوده علمی و فرهنگی

14

کسب مزیت رقابتی در آموزش عالی

منحصربهفرد بودن ظرفیت انسانی در آموزش عالی
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 .2.3کدگذاری محوری

 .3.3کدگذاری انتخابی

در این مرحله مقولهها ،ویژگیها و ابعاد حاصل
از کدگذاری باز تدوین شده و سر جای خود قرار
میگیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط ایجاد
شود (حسینلی.)1379 ،

کدگذاری انتخابی مهمترین مرحله نظریهپردازی
است که در آن ،پژوهشگر مقولههای محوری را
به مقولههای دیگر ربط میدهد ،ارتباط آنها را
بیان میکند و مقولههایی را که احتیاج به بهبود و
بازنگری دارند ،اصالح میکند .درحقیقت ،محقق
تالش میکند تا با برقراری ارتباط بین مقولهها و بر
اساس این ارتباطها ،تصویری خلق کند یا داستانی
نقل کند (داناییفرد و اسالمی.)2010 ،

این مقولهها عبارتنداز :شرایط علّی ،راهبردها،
شرایط زمینهای ،مداخلهگر و پیامدها .این مرحله
مشتمل بر یک نمودار است که الگوی کدگذاری
نامیده میشود .الگوی کدگذاری ،روابط مابین
شرایط علّی ،راهبردها ،شرایط زمینهای ،مداخلهگر
و پیامدها را نمایان میکند (کرسول .)2005 ،در
تصویر شماره  1کدگذاری محوری تطبیق به شرح
ذیل ارائه شده است:

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران ،تحوالت و تغییرات متعددی در عرصه
برنامهها و تولیدات به عمل آمده است ،موفقیتها
و ناکامیها ،انتقادهای خبرگان و تصمیمات مهم
حاکمیت درخصوص دانشگاه آزاد اسالمی و موارد
زیادی که در تکیه کالم و حواشی مصاحبههای
خبرگان تحقیق مشاهده میشود ،در یادداشتهای
فنی محقق ثبت شده است.

در این مرحله ،یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب
کرده و آن را در مرکز فرایندی که در حال بررسی آن
است (به عنوان پدیده مرکزی) قرار میدهد و سپس
دیگر مقولهها را به آن ربط میدهد.

در مدل پارادایمی تحقیق سازههای
خطمشیگذاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران به عنوان (شرایط علّی) تحقیق
که دارای شش مقوله اصلی است و خطمشیگذاری
فرهنگی در نظام آموزشعالی به عنوان (مقوله
محوری) که دو مقوله اصلی دار د و همچنین
بایستههای راهبردی به عنوان (کنشها و تعامالت)
مدل بوده و دارای نُه مقوله اصلی است.
عوامل برونسازمانی خطمشیگذاری به عنوان
(بستر حاکم) و عوامل درونسازمانی به عنوان
(شرایط مداخلهگر) با پنج مقوله اصلی و باالخره
بروندادهای خطمشی به عنوان پیامدها دارای سه
مقوله اصلی است (تصویر شماره .)1

58

این تحقیق دارای پنج گزاره اصلی و گزارههای
فرعی است که در این بخش جهت اجتناب از اطاله
کالم فقط به گزارههای اصلی اشاره میشود:
گزاره نظری اول :مؤثرترین سازهها و شرایط علّی
شامل رفتار سیاسی عناصر فرهنگی (انجمنها،
تشکلها ،کانونها و ،)...رفتار نخبگان ،مدیریت منابع
انسانی (مدیریت منابع انسانی و برنامه استراتژیک
منابع انسانی) ،حمایتگری سازمانی از تالش فردی
(حمایت سازمانی و تالش فردی) و حرفهمندی
کارکنان و مدیران است که بر مقوله محوری که
همان خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول
فرهنگی در نظام آموزشعالی تأثیر میگذارند.
گزاره نظری

دوم :حرفهایگری و نظام
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شرایط مداخلهگر
شرایط سازمانی ( .1ساختار سازمانی .2 ،فرهنگ و جو سازمانی .3 ،ثبات مدیریت .4 ،مقاومت در برابر تغییر)

راهبردها

شرایط ع ّلی

تمرکز بر تکامل شخصیتی و تعالی روحی و معنوی افراد در
نظام آموزش عالی

 .1رفتار سیاسی توده
 .2رفتار نخبگان

مقوله محوری

توجه به خالقیت و نوآوری فرهنگی در خط مشی گذاری

 .3مدیریت منابع انسانی

خط مشی گذاری فرهنگی در نظام
آموزش عالی

استقرار نظام حرفه ای خط مشی گذاری

(مدیریت منابع انسانی ،برنامه
استراتژیک منابع انسانی)

 . 4حمایت گری سازمانی از

تالش فردی (حمایت سازمانی،
تالش فردی)
 .5حرفه مندی (حرفه مندی
کارکنان ،حرفه مندی مدیران)

حرفهای گری در خط مشی گذاری و
تحول فرهنگی
نظام شایستگی در خط مشی گذاری و
تحول فرهنگی

الزامات نظام حرفه ای خط مشی گذاری (عملکرد گرایی ،به
روز رسانی ،تمایز گرایی)

ایجاد سیستم یکپارچه خط مشی گذاری

پیامدها
توسعه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی /توسعه خط مشی کذاران در
حوزه تحول فرهنگی آموزش عالی

ابزارهای نظام حرفه ای خط مشی گذاری (آشنا سازی،
مشارکت ،یادگیری سازمانی ،اعتماد سازی ،آینده نگری ،استقالل
دانشگاهی ،بینش سیستمی)

کسب هویت فرهنگی مستقل
شراکت استراتژیک واحد

تمرکز بر حفظ استقالل و هویت فرهنگی
توسعه انسجام و توازن فرهنگی
پذیرش تنوع فرهنگی و استراتژی های فرهنگ پذیری

÷

شرایط زمینه ای
حمایتگری مدیران ارشد و جریانهای سیاسی؛ شرایط محیطی (.1محیط سیاسی .2 ،محیط پیرامونی .3 ،محیط اجتماعی – فرهنگی .4 ،محیط بین المللی .5 ،محیط سیاستگذاری و قانونی)

تصویر  .1کدگذاری محوری تحقیق

شایستهساالریدر خطمشیگذاری و تحول فرهنگی
بر بایسته و الزامات راهبردی خطمشیگذاری
فرهنگی با رویکرد تحول اثر میگذارد.
گزاره نظری سوم :عوامل برونسازمانی
خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی
در آموزشعالی شامل حمایتگری مدیران ارشد و
جریانهای سیاسی و شرایط محیطی (مانند محیط
سیاسی ،پیرامونی ،محیط اجتماعی فرهنگی ،محیط
بینالمللی و محیط سیاستگذاری و قانونی) که بر
بایسته های راهبردی خطمشیگذاری فرهنگی اثر
میگذارند.
گزاره نظری چهارم :عوامل درونسازمانی
خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی
در آموزشعالی شامل شرایط سازمانی و مدیریتی،
به لحاظ ساختار سازمانی ،فرهنگ و جو سازمانی،

ثبات مدیریت و مقاومت در برابر تغییر است که بر
بایستههای راهبردی خطمشیگذاری اثر میگذارند.
گزاره نظری پنجم :بایستههای راهبردی
خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی
در آموزشعالی شامل تمرکز بر تکامل شخصیتی و
تعالی روحی و معنوی افراددر نظام آموزشعالی ،توجه
به خالقیت و نوآوری فرهنگی در خطمشیگذاری،
استقرار نظام حرفهای خطمشیگذاری ،الزامات نظام
حرفهای (عملکردگرایی ،بهروزرسانی ،تمایزگرایی) و
ایجاد سیستم یکپارچه خطمشیگذاری ،ابزار نظام
حرفهای خطمشیگذاری (آشناسازی ،مشارکت،
یادگیری سازمانی ،اعتمادسازی ،آیندهنگری
استقالل دانشگاهی و بینش سیستمی) ،تمرکز
بر حفظ استقالل و هویت فرهنگی ،توسعه
انسجام و توازن فرهنگی ،پذیرش تنوع فرهنگی و
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ی فرهنگپذیری است که بر بروندادههای
استراتژ 
خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول فرهنگی
در آموزش عالی تأثیر گذار است.

تحقیقات گذشته حکایت از وجود مشکالت و
آسیبهایی در حوزه خطمشیگذاری فرهنگی و
مراحل فرایند خطمشیگذاری دارد .مشبکی و
خادمی آسیبهای مرحله اجرا را آسیبهای مجریان
سیاستها و زیرساختهای معیوب معرفی کردند.

وجود نظام ارزشیابی خطمشی فرهنگی ،ضرورت
مهمی برای سازمانها و نهادهای فرهنگی به منظور
سنجش اثربخشی سیاستهای فرهنگی در جامعه
است (واعظی و همکاران .)1394 ،با وجود این،
تدوین شاخصهای برتری در هر حوزه ،ازجمله
فرهنگ ،میتواند زمینهساز الگوی مطلوب و مناسب
برای ارزشیابی باشد.

باقری فرد و همکاران ،علل شکست در اجرای خط
مشی را در غیبت منابع و تسهیالت کافی ،تمایالت،
انگیزهها و نگرش مجریان ،ارتباطات و اطالعات
ناکافی میدانند .به طور مسلم خطمشیگذاری غنی
از اعتقادها و باورهای دینی و اخالقی در مقایسه
با خطمشیگذاری فاقد این ویژگی ،موفقتر عمل
میکند و اولویت تصمیمگیری و برنامهریزی فرهنگی
را در توجه و پرداختن به شاخصهای مطلوب ارزشی
قرار میدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری

رویکرد دینی به فرهنگ ،ارزشها و الگوهای
فرهنگی جامعه را در قالب محدوده مشخصی
بر مبنای نظر دینی قرار میدهد و بر این اساس،
خروج از محدوده شاخصهای مطلوب دین در بیان
ارزشها ،از طرف جامعه با اقبال روبهرو نمیشود
و مبنای پیشرفت جامعه ،پیشرفت فرهنگی است،
به طوری که حاکم شدن ارزشها در کالبد جامعه،
موجب حرکت منسجم در تمام ابعاد زندگی
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و حتی فردی در قالب
سبک زندگی میشود.
از این دیدگاه ،فرهنگ نیازمند رصد مداوم و
ارزیابی مستمر برای حفظ ارزشها و هویت است.
بر این اساس توجه به فرایند خطمشیگذاری
فرهنگی با رویکرد ایدهآلنگری واقعبینانه به منظور
تعیین و تبیین شاخصهای مطلوبیت در مراحل
تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی سبب شد که در این
پژوهش با اتکا به دیدگاه مطرح شد و با هدف ترسیم
الگوی مطلوب ارزشیابی فرایند خطمشیگذاری
فرهنگی ،شاخصهای مطلوبیتدر هر مرحله بررسی
و مشخص شود.
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بر اساس بررسيهاي انجامشده ميدانيدردانشگاه
آزاد اسالمي (واحد علوم و تحقيقات) نشان ميدهد
كه از نظر ساختاري و منابع بحث خطمشيگذاري
در شوراي فرهنگي دانشگاه و متابعت آن واحدها و
سپس در دانشكدهها صورت ميپذيرد و آنجه كه
تاكنون حاصل تالشهاي دانشگاه آزاد اسالمي در
حوزه خطمشيگذاري فرهنگي اتفاق افتاده است را
ميتوان در قالب سند راهبردي فرهنگي دانشجويي
دانشگاه آزاد اسالمي مالحظه کرد.
در تهيه اين سند كه حاصل برگزاري جلسات
مختلف مسئولين سازمان مركزي دانشگاه آزاد
اسالمي اسالمي ،معاونين فرهنگي دانشگاه و اسناد
باالدستي بوده است .نشاني از طي مراحل علمي و
عملي خطمشيگذاري فرهنگي مشاهده نشده است؛
بنابراین ،ازجمله یافتههای این تحقیق بازتعریف
مراحل فرایند خطمشیگذاری سازمان مورد مطالعه
است .بدین ترتیب ،در مرحله تدوین خطمشیها
باید به مقولههای اصلی شرایط علّی مدل تحقیق
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شامل عناصر فرهنگی ،رفتار نخبگان ،حرفهمندی
کارکنان و مدیران ،مدیریت و برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و حمایتگری سازمانی توجه شود.
در مرحله اجرا به صورت توأمان عالوه بر مدیریت
راهبردی مقولههای حوزه راهبرد شامل آشناسازی،
مشارکت ،یادگیری سازمانی ،اعتمادسازی،
آیندهنگری ،استقالل دانشگاهی و بینش سیستمی
میبایست به تکامل شخصیتی و تعالی روحی و
معنوی افراد در نظام آموزش عالی ،خالقیت و
نوآوری فرهنگی با توسعه انسجام و توازن فرهنگی
توجه شود.
در مرحله ارزیابی نیز میبایست مقولههای پیامدی
مدل تحقیق شامل کارآفرینی فرهنگ ،سازمان
مبدع ،خالق و نیز تربیت نخبگان فرهنگی و هنری
مد نظر قرارگیرد.
همچنین عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر
خطمشیگذاری فرهنگی دانشگاه شامل شرایط
سازمانی و مدیریتی ،فرهنگ و جو سازمانی ،ثبات
مدیریت و مقاومت در برابر تغییر بوده و عوامل
برونسازمانی و محیطی مؤثر بر خطمشیگذاری
سازمان مورد مطالعه شامل حمایتگری مدیران
ارشد و جریانهای سیاسی ،محیط سیاسی ،محیط
اجتماعی فرهنگی ،محیط بینالمللی و محیط
سیاستگذاری و قانونی است.
نکته مهم اینکه هر مرحله از چرخه خطمشی باید
به درستی و روشمند اجرا شود .در مرحله تدوین
خطمشیهای دانشگاه آزاد اسالمی میبایست به
طورکامل به مقولههای شرایط علّی مدل پارادایم
به صورت توأمان توجه شود که هرکدام از مقولهها
دارای زیرمقولهها و مفاهیم مربوطه است.
در مرحله اجرای خطمشیها ،عالوه بر اجرای

مقولههای حوزه راهبرد میبایست به مقولههای
زمینهای و مقولههای مداخلهگر توجه و زمینههای
اجرایی آن فراهم شود .تحول خطمشیگذاری
فرهنگی ،پدیدهای وسیع و گسترده است که معلول
یک سری شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی است و محدود کردن آن در حیطه و
حوزههای خاص ،برخورد مؤثر با آن را خدشهدار
میکند.
بهرهگیری از مدلی جامع برای دستورکار
خطمشیگذاری در اصالح فرهنگی دانشگاه آزا د
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،این امکان
را برای کشور فراهم میکند تا با آگاهی از همه
ابزارهای مربوط به کنترل موانع تحول فرهنگی ،به
تعیین واجرای کامل اولویتها و راهبردها پرداخته
میشود.
مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با سایر
پژوهشهای تحول فرهنگی در این است که مدل
ارائهشده ،مدلی جامع و مبتنی بر عمل است که
همزمان کوشیده است به بیشتر مؤلفههای مؤثر در
فرایند دستورکار خطمشیگذاری فرهنگی دانشگاه
آزاد اسالمی توجه کند و از این رو ،توانسته در پیوند
نظریه و عمل فرایند دستورکار خطمشیگذاری
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ،گامی هرچند کوچک
بردارد.
وجه تمایز مدل ارائهشده در این پژوهش
نسبت به چارچوبهای موجود در زمینه فرایند
خطمشیگذاری فرهنگی ،این است که در
چارچوبهای موجود به طور عمده فقط به فرایند
تحول توجه شده ،درحالیکه در پژوهش حاضر،
عالوه بر توجه به راهبردها و پیامدها ،به عوامل
تأثیرگذار بر دستورکار خطمشیگذاری فرهنگی
دانشگاه آزاد اسالمی ،شامل عوامل علّی ،زمینهای و
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مداخلهگر نیز تأکید شده است.

نیز حفظ و بر تقویت آنها تأکید شود.

نتایج پژوهش نشان میدهد که شرایط علّی
اثرگذار بر دستورکار خطمشیگذاری فرهنگی
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،
شامل رفتار سیاسی توده ،رفتار نخبگان ،مدیریت
منابع انسانی ،یکپارچهسازی  ،SP ،GPحمایتگری
سازمانی از تالش فردی ،حرفهمندی است.

با توجه به بررسيهاي انجامشده و آسيبهاي
موجو د در حوزه خطمشيگذاري فرهنگي در
دانشگاه آزاد اسالمي به نظر ميرسد دانشگاه
آزاد اسالمي به منظور حركت به سمت الگوي
خطمشيگذاري فرهنگي و تحول در حوزه فرهنگي
در دانشگاه الزم است ضمن توجه به الگوي ارائهشده
در اين تحقيق ابتدا با روشهاي مختلف علمي و
با نگاه آسيبشناسانه اقدام و در قالب نظام مسائل،
مسئلههاي اصلي فرهنگي در ارتباط با دانشگاه و
جامعه را احصا و سپس ضمن لحاظ کردن تأثيرات
عوامل علّي ،مداخلهگر و زمينهاي؛ راهبردهاي
مشخص و بلندمدتي را براي برونرفت از وضعيت
موجود ارائه کنند و با ارائه راهکارهای الزم از سوی
این نهادها ،در راستای دسترسی سریع و سهل به
اهداف خطمشی ،برای مجریان بستر مناسبی مهیا
شود که در آینده نزدیک شاهد خطمشی فرهنگی
کارا و اثربخش باشد.

عوامل مداخلهگر عبارتند از :شرایط سازمانی
(ساختار سازمانی ،فرهنگ و جو سازمانی ،ثبات
مدیریت ،مقاومت در برابر تغییر) که با توجه به
عوامل زمینهای شامل حمایتگری مدیران (رشد
جریانهای سیاسی و شرایط محیطی) بر دستور
کار خطمشیگذاری دانشگاه آزاد اسالمی تأثیرگذار
هستند.
همچنین راهبردهای ارائهشده شامل تمرکز بر
تکامل شخصیتی و تعالی روحی و معنوی افراد،
توجه به خالقیت و نوآوری ،استقرار نظام حرفهای،
الزامات نظام حرفهای ،ابزار نظام حرفهای ،برای ایجاد
تحول و اصالح در دانشگاه آزاد اسالمی ،به پیامدهای
مثبت اصالح خطمشیگذاری منجر میشود که
شامل موارد زیر هستند :توسعه سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ،توسعه خطمشیگذاران در
حوزه تحول فرهنگی ،کسب هویت فرهنگی مستقل
و شراکت استراتژیک واحد.
درخصوص مدل دادهبنیاد و یافتههای آن
نیز پیشنهاد میشود با توجه با تأکید بر اصالح
خطمشیگذاری فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی از
سوی مقام معظم رهبری ،موضوع دستورکار اصالح
خطمشیهای فرهنگی ،به طور جدی در ستادها
و شوراهای تحول دستگاههای اجرایی و نهادهای
عمومی غیردولتی مطرح شود و در برنامههای بعدی
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بديهي است در راستاي تحقق بيانيه گام دوم
انقالب ،مبتني بر راهبردهاي احصاشده ،بايستي
اقدامات كالن و اقدامات اجرايي ،فعاليتها ،پروژهها و
طرحهاي اجرايي متناسب با اسناد باالدستي ،ازجمله
نقشه فرهنگي و سند دانشگاه آزاد اسالمي حركت
کند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده
است.
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حامي مالي

درایــن پژوهــش ،حامــی مالــی وجــود نداشــته
اســت و هزینههــای ایــن تحقیــق ،توســط
نویســندگان پرداخــت شــده اســت.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی و روششناسی :محمدرضا انصاری،
عباسعلي قيومي ،فاطمه عزيزآبادي فراهاني؛ تحلیل
اطالعات :محمدرضا انصاري ،سيدرضا صالحياميري،
محسن قدمي؛ نگارش گزارش :محمدرضا انصاری،
ویراستاری و نهاییسازی :محمدرضا انصاری.
تعارض منافع

بر اساس اعالم نویسندگان هیچگونه تعارض
منافعی در این پژوهش وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

از تمامی خبرگان و استادانی که در انجام این
پژوهش ما را یاری کردهاند تشکر و قدردانی میشود.

محمدرضا انصاری و همکاران .ارائه الگوی خطمشیگذاری فرهنگی با رویکرد تحول

63

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

منابع فارسی

اشتریان ،ک .)1386( .سیاستگذاری عمومی ایران .تهران :نشر
میزان.

الوانی ،س ،.م .)1377( .تصمیمگیری و تعیین خطمشی
دولتی .تهران .سمت.
الوانی ،س ،.م .هاشمیان ،م ،.ح .)1387( .ارائه مدل بومي

سياستگذاري متوازن بخش فرهنگ .همايش ملي توسعه و
تحول در فرهنگ و هنر.1-25 ،

باقری فرد ،م ،.ح .توکلی ،ع ،.و الوانی ،س .م .)1394( .سیاست
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.25-44
ترکزاده ،ج .)1388( .روش پژوهش فرایند چرخه ای تحلیل،
روشی برای گردآوری ،تحلیل و استنتاج از دادههای کیفی
پربعد در مسیر توسعه دانش مدیریت اسالمی .روش شناسي
علوم انساني.123-142 ،)61( 15 ،

حسینلی ،ر ،.و کوثری ،م .)1381( .مبانی و اصول سیاستهای
فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران .تهران :آن.
داناییفرد ،ح .)1384( .تئوریپردازی با استفاده از رویکرد
استقرایی .دانشور رفتار.57-70 ،)11(21 ،
ذکایی ،م .س ،.و شفیعی ،س ،س .)1389( .کالبد شکافی
سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در حوزه
سبک زندگی دختران .مطالعات فرهنگی و ارتباطات،
.77-120 ،)20(6
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی .)1371( .اصول
سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
شورای عالی انقالب فرهنگی .)1392( .نقشه مهندسی فرهنگی
کشور.

قلیپور ،ر.ا ،.فانی ،ع.ا،.راغب ،ف ،.امیری ،م ،.و مهرمحمدی ،م.
( .)1397طراحی الگوی خطمشیگذاری دولتی در آموزش
و پرورش ایران با رویکرد قابلیت .سیاستگذاری عمومی(4 ،
.159-176 ،)3
قلی پور ،ح ،.و چیت سازیان ،ع.ر.)1396( .ابعاد و مؤلفههای
تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و
داللتهای آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسالمی.
راهبرد فرهنگ.97-124،)37(10 ،
کاشانی ،م ،.و رستمپور ،م .)1392( .آموزش و پرورش،

حیاتیترین ابزار در مسیر توسعه پایدار .کتاب ماه علوم
اجتماعی.89-81 ،)67( 17 ،

گرجیپور ،ح ،.خاشعی ،و ،.اسالمبولچی ،ع.ر ،.اصغری ،ص .ع.
( .)1398الگوی ارزشیابی فرایند خطمشیگذاری دولتی
فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران .فصلنامه مدیریت دولتی.47-72 ،)1(11 ،
مشبکی ،ا ،.و خادمی ،ع .ا .)1387( .بررسی آسیب شناسانه
سیاست ها و سیاست گذاری فرهنگی در ایران بعد از انقالب
اسالمی .نامه پژوهش فرهنگی.133-178 ،)4(9 ،
معطوفی ،ع .ر ،.و دانکوب ،م .)1396( .اولویتبندی عوامل موثر
بر تدوین خطمشیهای زیستمحیطی کشور با استفاده از
روش  .ANPفصلنامه مجلس و راهبرد-125 ،)90(24 ،
.156
مقتدایی ،م ،.و ازغندی ،ع .ر .)1395( .آسیبشناسی سیاست
گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .علوم سیاسی12 ،
(.7-26 ،)34
میرزمانی ،ا ،.ذوالفقاری ،ن .س ،.و کرامتی ،م .)1390( .بررسی
رابطه میان مهندسی فرهنگی و سند چشم انداز ایران
 .1404مهندسی فرهنگی 61 (6،و .73-80 ،)62
واعظی ،ر ،.شریف زاده ،ف ،.و محمدی ،م .)1394( .شناسایی و

اولویت بندی الگوی های ارزیابی خط مشی عمومی.انجمن
علوم مدیریت ایران.1-41 ،)40(10 ،

قربانیزاده ،و.ا ،.شریفزاده ،ف ،.حسینپور ،د ،.و مروج ،م.
( .)1396ارائه الگوی خطمشیگذاری دولتی سازمانهای
فرهنگی (موردمطالعه :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان) .سیاستگذاری عمومی.61-78 ،)3(3 ،
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