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درحیطتهستنتقترار،جوامت 3شتدنبانو،(2،۷۹81،85)شرابیشمارآیدبهرسمینظریه
هبریتکیی،جوطلبی،سیطرهکنترلمانندمنفیغالبا هاییریهمانسنت،باتعبۀگرفتوبهانداز

وقتدرت،فرمانتدهی،اقتتدارتمرکتز ،(۷۹۳4،8۹کریمیوشااعی،؛4،۷۹81)هاو زور
لیتتحم(،5،81۷4موستولینووکتالبروو؛۷۹11،85۳)بیترو،دردستانپتدریگیرمیتصم

دادنبتهروابت تیبترایموتروعیابتزارو،(۷۹8۹راد،)آقابخویوافوارینظارتوسلطه
دیوامتاشتایدنیرومنت،نقدوطردشتد(6،۷۹88،818)مارشالیمراتبیواستثمارسلسله
)چاووشتیانواجتمتاعیآنتسیاسییانگاشتنوکارکردهایایناندیوه،فطرنبوددارریوه

دستباعت ودالیلیازاین،گزینمناسببرایآنینبودجا،اثربخوی،(۷۹8۳،11حسینی،
 گذشتهباشیم.باهایجدیدومتفاوتشاهداستمراروبازتولیدآن،البتهدرشکلهاستکهشد

اینساختاجتماعیمانندتناستبیهایهاودیدگاههایاخیر،نگرشسالدر کهازبرخیابعاد 
(وفراتتراز8،81۷۷)ستویلو(،خیرختواهی7،81۷8)اوتکنوچنکسیگراهایجم آنبافرهنگ

آنراوانتدهتافزای یاف،کنند(دفاامی9،81۷8چانونگ،آ)وو،هوازابعاداخالقییمندآن،بهره
(.10،81۷1)اوسولیوانکنندهایغیرغربی،مفیدواثربخ ارزیابیمیبرایفرهنگ

مکاداریحتاو،مختلفسیاسی،اجتماعی،قضایییهاحوزهبرتواندمیساختیادشده
طریقیتتاجتمتاعی،یبنتدلکونظاماداری،درظهوراینشیریتیومدیدستگاهدیوانشود.

،ازطریقیساالررتپدیعنوانبخویازهویتوماهقدرتجابرانهبهاستکهیداردوابزار
ایستهیبسترمناسبوشا،روازاین؛(۷۹۱4،41)حااریان،کندسریانوجریانپیدامی،آن

است.«یپدرساالر»یابیوبازیتالبرای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 







 

 

 پژوهشیـفصلنامهعلمی

61 
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت...

گتذاریفرهنگتیکتهمنظترمترجحوازمنظترسیاستتویژهبهبراینبح وبخ ،تمرکز
درمطالعتتاتاینکتتهنخستتت؛تداردیتتجهتتتاهمازچنتتد،مقالتتهحاضتتراستتتبرگزیتتده
،۷۹۳5،یحستین)کاظمیوحاجاستشدهتوجهی اداریمحگذاریفرهنگیکمتربهسیاست
هتایپرارتبتا وپیوتتازدرعنوانیکتیازمحتی استکهمحی یادشدهبهی.ایندرحال(۷۹8
ستازهتایفرهنگتییتاهمتانمحتی اجتمتاعی،زمینتهانسیاستمتقابلبامخاطبیگیرارتبا 
و(۷۹۳1،۱1فرد،)اعتمادییدیگرهافضاهاومیداندرموردونگرشآنانذهنیتیگیرشکل

اینکته،شتناختایتنمحتی وماستت.د(۷۹۳4،۹۹۳الهتی،)فضتلبخویازرفتارهایآنان
کهاکمتیوافزای اثربخویفعال،هال گذاریفرهنگی،کاه چاقسیاستیتواندبهتوفمی
نحتوه،بتراینافتزون.(۷۹۳1؛حیتدری،۷۹۳۹پتور،انیمختار؛۷1-۷۹8۳،۷8)اشتریان،دکن

کتهدرمراحتلاستتبتودهیفرهنگی،هموارهازموضتوعاتیهامحی اجرایسیاستنگرشبه
.(۷۹۳۷،88۷)اشتریان،داشتهاستیثیرشگرفأت،عمومییگذارسیاست

توصیفارائۀ)ضمنی(مختلفیمانندیآشکاریاتلویحتوانداهدافاینمحی میبررسی
وی)فاضتلهتایمتوردنظرهاوبرنامهترفعالیتیدهیعقالنازیکمحی برایسازمانیدقیق

ثربترؤترسیمشتیوهوروابت محیطتیمت(۷۹۳5،۹11تالیوعزتی،؛۷۹۳8،۷11قلیچ،
بترا تتتییندافرلحاظبتهویژهبهتتگذاریسیاستییاشایدارزشیابنقد،اجراییکسیاست

،۷۹۳1فترد،)اعتمتادیکنتدرادنبتالهتاوماننداین،ترهایمناسبهراهبردهاوسیاستئارا
هایگوناگونیاناامشود.ازآنااکهتواندباتمرکزبرگروهاینحوزهمیبررسی،.همچنین(11

وتلقتینوتیییتردرآنتان«مخاطبتان»تتتعنوانغایتسیاستتفرهنگیهبتتکنوگرانازمیان
نیتزهتاهتایذهنتیآنتوبرداشتیشناختذهن،(1،۷۹8۱،۷۱)بارکرداردیوتریاهمیتب

کند.پیدامییوتریبمحوریتوموضوعیت
هتاینحوهنگرشمخاطبتانفعالیتت»باطرحاینپرس کهکهاینمقالهدرپیآناست

هتایفرهنگتیاستتیسی اجترایمحتازیثرؤعنوانبخ منگیبهمدیریتفرهنگیبهفره
هایفرهنگتیوجتودنزدمخاطبانفعالیتیتیخوانویکهازاینسبکمدیر،«چگونهاست؟
د.کنابییارزش،ضمندربندینظریوداردراصورت

فرهنگیقلمدادگذاریسیاستۀازآنااکهجمهوریاسالمیایران،دولتحداکثردرعرص
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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پرس یادشدهبرایقالتبمطالعتاتیفعلتی،کتالنوعتا یطب،(۷۹81،۹11)وحید،شودمی
.استدتحدیدحدودنسترگونیازم

حاضربهمقاله مدیریتفرهنگتیمستتقردرهمتانازنهادآموزشعالیبهیبخونگرش 
وبتاالیرمایهاجتمتاعمرجعیتتوست،دانوگاهیاندرسطحکوورزیرا،شودمیمحدودنهاد
ستازیبترایاقوتارونگترشازتتوانآن،رویتوپ(۷۹۳5،۷۳۱)تقویتان،رنتدهبرتریداکبل

وبرترینیزمعلمجامعهدانوگاهی،نظامتربیت.دردیگرنیزبرخوردارنداجتماعییهاطیف
امتردستکهبایتنیروهاییایمسئولتربنظام،رسما اینزیرا،درتممتازومتمایزیدایاولو

ندوطبیعتا کنتربیتکوور،بازتولیدویعنینظامتعلیم،ایوسی ازجامعهفرهنگیرادرگستره
نفتوذکتردهوی،دوبارهبهنظاماجتماع،کندهارسوخورسوبمیآنچهدرذهنیتونگرشآن

جایگاه،شودکیلمیتوفراوانییهامعلماززیرنظامتربیتشود.اگرچهنظامبازگوتدادهمی
و،فتردعمتده،منحصتربهتتتبرابتراستنادرستمیومصوبتتتنظامنیدانوگاهفرهنگیاندرا

کهعنوانبهاینسبب.دانوگاهیادشده(۷۹۳1)اساسنامهدانوگاهفرهنگیان،انحصاریاست
وعتالیانقتالبفرهنگتیشوراییهایفرهنگیوآموزشدرچارچوبسیاسترد،دانوگاهدا

زیرماموعتهاست،وشدهدرنظرگرفتهدانوگاهیبرایآنساختار،کندوزارتعلومعملمی
یتخاصیکهبترایمورأسدانوگاهومیپیونهادرئۀنحولحاظبهاما،نهادآموزشعالیاست

.یستنارتبا بیبااینحوزهنیز،پرورشداردوآموزشیانسانیمیننیروأت
شودبه:پرس مقالهحاضرتحدیدومعطوفمی،شدمطرحباتوجهبهآنچه

عنتوانبته،هایفرهنگیبهمدیریتفرهنگیدانوگاهفرهنگیان(نگرشمخاطبانفعالیت۷
چگونهاست؟ی،هایفرهنگبخویازمحی اجرایسیاست

دارد؟تبیینتیقابلمدیریتیسبککدامقالبدرنگرشاین(8
 
 . چارچوب نظری۲

.(۷۹88،818)مارشتال،گیتردمی اجتمتاعیرادربترازرواب ایگستردهپدرساالریطیف
توانتددربستیاریازمتواردنق سنتیبرایرهبراناجتماعیاست.رهبرمییکی،پدرنق 

آیدوپیرواناوراهمچونپدریکتهشمارمنبعیبرایپاسخبهتمایالتواحساساتپیروانبه
لوموکالتخودرابااودرمیانئبپندارندومسا،دلسوزیداردۀهاوجنبیتوویقوهمتنبهم
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متدیران،گویتدازاوستتمیZنظریته(.ویلیاماوچیکته۷۹۳5،۷88)عبداللهی،بگذارند
ژاپنیمرستومیهاودلسوزباکارکنانراکهدرسازمانهمانرویهورفتارپدرانهبایدهاهسسؤم

مناستبو،هاهسسؤپدرانهدرهمهمرفتار.(۷۹۱5گهر،دوساساننژاکنند)ایرانعمالا،است
کهمدیرانومعلمتانبتاکودکتانونوجوانتانیشزآموهایسازماندرویژهبه؛استرگذاریثأت

(.۷۹۳5،۷81)عبداللهی،داردوترییتبیایننوابرخورداهم،سروکاردارند
یهایمتفتاوتوزیردستکهداراینق ست،بینباالدیمراتبدررواب سلسلهیپدرساالر

ۀاجتمتاعیجامعتتاساستیروانیی(.ویژگت1،81۷4)موسولینووکالبرودهدرخمی،ندهست
ازایتن)پاتریتار یتاپدرستاالر(استت.پدرۀسلطتتکاروچهمترقیچهمحافظهتتپدرساالر

،درهردوزمینه؛مودیوجودداردرواب عبینحکمرانوتودهوبینپدروفرزند،تنها،طریق
بتریمطلقاستکههمدرجامعهوهمدرخانوادهازطریقیکاجماامبتنتۀاراد،یپدرۀاراد

(.۷۹۳۷،8۷5راستخ،؛۷۹81،۹۷شتود)شترابی،فاتواجبتارواردعمتلمییوتورمراسم
ختانوادهاستتفادههفتاریارتقتایارختودبترایتازاختایکهدرآنپتدرخانوادهدریپدرساالر

نوعیسبکرهبریاستکتهدرآن،پدرساالرانهیرهبر،نیبنابرااست؛موهودکامال ،کندمی
)هتتومفریز،بتتردکتتارمیهزمتتانبتتراهمیمراتبپدرانتتهوقتتدرتسلستتلهخیرختتواهیرهبتتر،
ن،نُوترندلوف  (.2،81۷4ویسویکسنگ،َهد 
منطتقتوانتدرانیزدرختودداردکتهمییجویهوسیطریطلبکنترلمفهوم،«یپدرساالر»

سویوبهبهخودبگیردخودخواهانهمیلکندیامنطقاقتدارسویوبهباشدخیرخواهانهداشته
نگ،َچنگ،کو۷۹81)هاو ،استبدادگرای یابد (ُبعتداخالقتیرا81۷4)3وچئونگ،(.چ 
افزایند.مینیزبهایندوُبعد

گیردتتایادرپی مرهاییهیهاورومسل ،نگرشایناستکهطرفیاالردیگرپدرسویژگی
(.۷۹88،818مینیدارد)مارشال،أوتیمراقبتبرایزیردستانخودنق کهنواندهد
افزاید:معنایزیرمیرانیزبهایبهاینبح ،عهدومیثاققبیلهشرابی

،گرایتیاستت.تعبیترگروه4گراییگروهقبیله،ۀساختارتحتسلطۀبرجستۀمحرکنیروی»
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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2«دیگران»ۀراازهم1«خود»گرای سلبیاستکهنخست،رودکارمیطورکهدرایناابهآن
)شترابی،«نمایتدمتضادتقسیممیهایسپسدرسطحیباالتر،دنیارابهجفت،کندجدامی
۷۹81،1۷.)

مدیریتفرهنگیکهتوجهاصلیدرآنبتهدرحوزه،گفته یدرمعناومفهومپیپدرساالر
ها،مقتام،ازایتدهالبتتهدرایتن؛شودنیزامکانظهتوروحضتورداردمعطوفمییریزبرنامه
معنایبتهی،فرهنگتتیریمدشود.مطالعاتفرهنگیاستفادهمییهاوروش،میمفاهها،داده

تستازمانییمتدیرهترنتواماننتدواستتفرهنگتییهتااموروفعالیتۀواداریسازمانده
یستازمانتمتاموظتایف،تفرهنگتییمدیردر،نیبنابراالزاماتخاصخودرادارد؛،یدیگر
.(۷۹۳8،۷11فاضلیوقلیچ،)شودانااممیفرهنگییهاتدرقلمرواموروفعالیتیمدیر

وستازمانیوجته:ومطالعتهاستتیبررستقابلوجهازدو،معنانیدرایفرهنگتیمدیر
.یگذاروجهسیاستوتی،یمدیر

مدیریتفرهنگیحاضردرحوزهآموزشعالیودانوگاه،دروجهستازمانیختوددرقالتب
جهاددانوگاهی،نهتادنماینتدگیمقتاممعظتم}معاونتفرهنگی{مانندهایینهادهاوسازمان
وحتتیی،فنتاورعلتوم،تحقیقتاتوها،معاونتفرهنگیواجتماعیوزارترهبریدردانوگاه

متدیریتذیتلمباحت لحتاظ،کنتدوازایتنونمتودپیتدامیعمتالشتدها،دانواوییجیبس
گیرد.قرارمی،مدیریتآموزشیونیز،5سازمانیجو،4ازجملهبح فرهنگسازمانی،3سازمان

و،9،احستاس8،فضتا7،فرهنتگ6محتی اجتمتاعیمانندهاییتجوسازمانیکهباعبار
،۷۹88علیختانی،؛11،۷۹۱1،۹4ونیواستتورم)دیویساستشدهازآنیادزنی10شخصیت

کهاستفوتصریحشدهیخود،توصیسازمانبااعضابرخوردۀبهشیو،فیدریکتعر(88
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شتوددرونتیستازمانستنایدهمییهتاازویژگیهتالهادراکاتکارکنانوتوصتیفآنیوسبه
تیبتاتوجتهبتهستبکمتدیر،رانواجوستازمانیچهار،1.هریسن(۷۹۳5،81۹)مالزهی،
و،محورمحتور،وظیفته،نق رمحوقتدرتیهتاکهشتاملجواستشناساییکرده،سازمان
قدرت،اتکتاییتؤردستوری،ساختارقابلیمحور،دارایرهبراست.جوقدرتمحورمردم

نژاد،نادی،ورحیمیپور،)آت استگیریدررأسسازمانمیوتصم،زیردستانبهسرپرستان
۷۹8۱،588).

ستنددانوتگاه8ردشمارهبمفادراهاساسفرهنگیدرنهادآموزشعالیایران،برمدیریت
جام ۀنامنیها(آیتیوظایفومسئول«)ه»بخ 4و۷یبندهاهمچنین،و(۷۹۳8)یاسالم

،۷۹۳4مترادی،)دارابتیویوفنتاورسساتآموزشعالی،پژوهویؤهاوممدیریتدانوگاه
گیرد.ذیلمدیریتآموزشینیزقرارمی(۷۳1

هتایافترادتیفعالتمتاماستکتهیندایفر»ی،مراکزآموزش4ۀیاادار،3یرهبر،2مدیریت
ت،یتتربوهایتعلتیمرادرجهترسیدنبتههتدفهایآموزشیوپرورشیسازمانهمکاردر

مستاعدوهایب فیزیکتیوانستانی،زمینتهازمنادرستدهوبااستفادهکرهمسووهماهنگ
.(۷۹8۷،۷15آذری،)نیاز«دکنفراهممییادشدههایهدفتحققبرایرایمناسب

متدل»یتا«یریتیمتدستبک»هتاوافتراد،بیناینفعالیتیگنوایاادهماهیهمسوساز
متدیرانوکتهتوست یپایتدارنسبتا ییعنیرفتارها،سبکمدیریت»شود.نامیدهمی«رهبری
شتودوکتارگرفتتهمیهوبرخوردبادیگترانبت،برقراریارتبا ،امورۀانآموزشگاهدراداریمرب
)میرکمتالی،«عنوانالگوییمتفاوتازشخصیتاشخصدیگرتوتخیصدادتوانآنرابهمی

۷۹۱8،۹1-۹4.)
ستتشناستاییشتدهایآموزشتبترایمتدیریتومتدیریتفراوانیهایمختلفوسبک

،1،۷۹۳5بتوش؛7،811۳ورکتوز؛6،81۷8چتری؛5،81۷4وسوامی،اوندزواراسوامین)نا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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هایسبک،(۷۹88،۷54خورشیدی،بهنقلاز)2آپلی(.الرنس۷۹۱8،۷۷۹میرکمالی،؛۹۱
موتارکت،،رفتاهی،یپدرستاالربردگتی،ختدمتگزاری،شاملتتوح ،گانههوتیمدیریت
،متدیریدرستبکپدرستاالرکتهبرایننظراستتوکردهیرامعرف3وسیاستمداری،اعتماد

دانتد.هتامیداردوختودرامستئولکمتکبتهآناینسبتبهکارکنانخود،احستاسپدرانته
وکنتدمیختودرابراستاسمنتاف زیردستتاناختذهایهاونظریهتصمیم،مدیر،بیترتیناهب

کنند.زیردستانازآناطاعتمی
نیتزحتوزهتواندپدرساالرانهباشد.درایننیزمییگذاردروجهسیاستمدیریتفرهنگی

هتابتهمفهتوموکتهبخوتیازآناستتهشتدهئتارای(گونتاگونیهاهاوستبک)مدلالگوها
5ونیتزاستیونستن(8۳-۷۹88،۷44)4گوییگتاننزدیتکاستت.مکیپدرساالریهالفهؤم

و،رتعبیرینزدیک،ستهگفتمتاندولتتی،بتازارید(۷۹۳۷،۱۹،شریفیوفاضلی:ازنقل)به
روشنگرانهدولتبترایۀدرگفتماندولتی،مداخلکهبرایننظرندارتباطیراشناساییکردهو

طلتبوهتاازتمامیتصورتفرضعمومیوموتر تمتامدولتبه،روحجامعهیبازمهندس
کند.میموروعیتپیدا،کراتودماقتدارگراتالیبرالوسوسیال

دولتتتت»(دواصتتتطالح۷۹81،8۳8وحیتتتد،:نقلازبتتته،۷۳۳۷)6میوتتتلکروزیتتته
فرهنگیدرسطحجامعهیگذارنحوهسیاستیمعرفرابرای«دولتفروتن»و«بینخودبزرگ

جتایشتهروندانواینحقرابرایخودقائلاستکهبته،نیبخودبزرگگیرد.دولتکارمیهب
.هاتصمیمبگیردبرایآن

رابتتترای«گراواقتتت »و«گراآرمتتتان»ق(دوسرموتتت۷۹۳1،11ومنتتتوری)یآزادارمکتتت
کتردندارپیتادهعهتده،نخستت،حکومتتمتورداندکتهدربرشمردهیفرهنگیگذاراستیس

)مقتتدائیوهاداردوتعبیرایدئولوژیکازآرماناستهاوپالودنحوزهفرهنگعمومیآرمان
(.۷۹۳5،۷۷ازغندی،

ووحتدتدرتکثترفرهنگتینیتزدر،سازیفرهنگی،تکثرگراییفرهنگییکسانهایگوال
                                                                                                                  


 



 

 

 پژوهشیـفصلنامهعلمی

19 
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت...

یمقدستیهتا،اصتولوارزشیسازیکسان.دراندفرهنگیمطرحشدهیگذارسیاستحوزه
فرهنگی،یتکنقطتههایارزشیطرحهندسرابپذیرند.اینهادکهدیگرانبایدآننداروجود

ختودراستامانیهایزگتذاریتما،کتهبرمبنتایآناستتارکتردهکانونیوهناارینرااختیت
هایبرارزشیمبتن،مراتبیایهندسیوسلسلهگیریجامعهطرح،شکلاینۀنتیابخود.می
امیتریوصالحی؛5۱-۷۹8۷،58)کاشی،الگو،کنترلفرهنگیاستنایست.هدفاواال

.(۳۷-۷۹8۷،۷18آبادی،عظیمیدولت
اشتارهکیتکراتوودمپدرستاالرانهیالگوهتابتهدراینزمینته(88۷-۷۹۳۷،88۹)انیاشتر

آنبراساسکندکهجمییرادرادارهامورتروگر،دیدگاهیومداخلهکند.یکدولتپدرساالرمی
گیرندهاصتلیاستتوهتمدرتصتمیمی،گذارسیاستتۀدولت،همدرمرحلهتوخیصمستئل

الخطاباست.چنیندیدگاهیبتی ازفصلهایعمومییاستواجرایسیگیرتصمیمۀمرحل
داند.وتابعیازرواب قدرترسمیمییمراتبایسلسلهگونهرابهیگذارهرچیز،اجرایسیاست

یهایکمینهییادشده،برمبنایهاهایاالگوسبککهدهدبرادبیاتبح نوانمییمرور
هتدایتوریزیوستازماندهی،گذاریوبرنامتهسیاستت»یعنتی،دنستازرابرمیکهمدیریت

کنندوهویتوماهیتپیدامی(۷۹۳8،۷1۱)فاضلیوقلیچ،«هماهنگی،نظارتوارزیابی
وبستتهبتهبتودهکیدأازاینابعاددرهرسبکیاالگوییموردتوجهوتیتمامیابخو،درواق 
هایلفهؤمپایه،دادهشدهاست.برهمینعنوانیبهسبک،هاوجودداردآنموردکهدرموضعی
هستند.تنظیمقابل(۷جدولشماره)شرحپدرساالرانهدرهرُبعدمدیریتیبهمدیریت


برسازندهمدیریتپدرساالرانهیهالفهؤم(.1)جدولشماره

یتی  لفهؤم ُبعدمدیر
 محور،تمرکزگرارتمراتبیوعمودی،قدهلسلس وسازماندهی،ریزیبرنامه،گذاریسیاست

 غیرسازی هدایتوهماهنگی
 جویی،مراقبتونگاهبانیطلبیوسیطرهکنترل نظارتوارزیابی


یادشده،ستبکمتدیریتفرهنگتیویهانهیبرمبنایکمکهمقالهتالشبرآناستایندر
هئتیارانظریشتدهومبنتاییبترابندیآندردانوگاهفرهنگیان،شناساییوصورتهایجلوه

 قرارگیرد.هاپیونهادهاوسیاست
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 . پیشینه پژوهش۳
انگاشتنحوزهفرهنگوتربیتدالیلیازجملهفرعیبه،عالیدرنهادآموزشیمدیریتفرهنگ

هایمستقلبودهاست.نسبتبهآموزش،کمترموردتوجهوبررسی
انبهمواردزیراشارهکرد:توموجودکهارتباطیبابح حاضردارندمییهاپژوه میاناز

دانواویاندرمتوردفضتایاداریمطالعهوضعیتنگرشی»(درمقاله۷۹۳1)فردیاعتماد
مراتبیوروابت سلستلهاستت،کهبااستفادهازمصاحبهاناتامشتده«درحوزهعمومیدانوگاه

هتتایوزههایموردمطالعتتهدرحاداریدانوتتگاهفضتتایگریززیموتتارکتیربرنامتتهفراینتتد
عنتواندرقالتباستت.اگرچتهایتنروابت دهکترشگتزارراازدیددانوتاویانتیفراغترفاهی

ستبببه،گردآورینوتدهاستتربرایاینمنظوهایآننیزدادهو،تبییننظرینودهیپدرساالر
وتخصاستفادهاست.البتهاینپژوه مقابل،حاضرداردپژوه هایکهبربرخییافتهیییدأت

گیتردیتا،فضاهایاداریحوزهفرهنگتیرانیتزدربترمییفراغتتکهآیافضایرفاهیاستنکرده
گراماننددانوگاهتهتراناستتتیمورأهایغیرمفبهدانوگاهومعطاینپژوه ،خیر.همچنین

باشد.سانگرایکتیمورأهایمفرهنگیبادانوگاهیهاضرورتلحاظبهتواندکهنمی
ارائتتهمتتدلفرهنتتگستتازمانی»بتتاعنتتوانپژوهوتتیدر(۷۹۳1)ناراکتتوهمیتتتوکل
محورراازاحستانیالگویفرهنگسازمان«بنیادازراهبردنظریهدادهمحور:بااستفادهاحسان
بهمفهوم،تیانسانیدرمدیرهایویژگیتوجهبهسبببهاندکههایدینیاستخراجکردهآموزه

ستلوکی»همچنتانستلو پدرانته،اما،شودفرهنگینزدیکمییالرسلو پدرانهدرپدرسا
درایتن،است.همچنین«احسان»چونیهایوازجنسرواب َنَسبیوفراترازواژه«همدالنه
،ابعتادایتنفرهنتگازبرختی،روازاینرد؛موضوعیتندایسازمانوهویتها،سازمانآموزه
اند.ینپیدانکردهی،امکانطرحوتبیماندهوسازیزیردرحوزهبرنامهویژهبه

سیاستابعتادفرهنگتی،اجتمتاعی،»درمقاله(۷۹88)وقادرییسروستانصدیق هویتتی 
شکتهبتهرو«دانوگاهمحلتحصتیل(یکتفکومدرن)بهیسنتیهالفهؤمیناببرمدانواویان

استت،اناناتامشتدهدانوتگاهمستتقردرتهتر5نفتریدرستطح۳1۳یاوبانمونتهیمایویپ
وبتهکردهبررسی،دانواویانیهویتفرهنگیسنتهایعنوانیکیازشاخصرابهیپدرساالر

لفتهدارنتد.ؤبهاینمی بیوتریگرای،کاربردتاندکهدانواویاندانوگاهعلمیاهرسیدهینتاین
ستنتیوبراستاسایهویتتفرهنگتیهتلفهؤمیکیازعنوانبهیبرایپدرساالرپژوه نیادر
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عنوانومتردبتهیعنیهویتفرهنگیمدرنوبرابریزنتتتاستکهبرایآنوض شدهیبرابرنهاد
استتمنظورومترادشتده،برسلطهمرداننیتمبیمراتبنظامسلسله،یازپدرساالرتتشاخصآن

برختیازپتژوه ایتنالبتتهفرهنگیباشد.یازپدرساالریتواندجنبهوُبعدمفهوم،میکهاین
دریپدرساالرنگاهبهانوبهاینسببکهنخست؛ننداردیتتبییافبرایبح حاضر،کهاجنبه
وپیتروتندادهاست؛دیگرییمحورینگاهایرانبهمدرناستویهابرنگاهمبتنیپژوه ،این

کهایناستریزنومردیعنینابراب،معناییبسی بهیگرفتنپدرساالر،درنظرپیوینهماننگاه
دلیلراندارد؛ینامپدرساالربهیخیتارویی،چندمعنا،گستردهیمفهومنییشاخص،توانتبتک
بادانوگاهفرهنگیاناست.شدهانتخابیهادانوگاهخنتفاوتس،سوم

لتوروتالتیدربضتمنامکتانت،«فرهنگتییپدرساالر»،دهدنوانمیموضواادبیات
متدرنویکهالبتهنمودهاونمادها،سازمانییهاداریونظاممدیریتماموعهایهامحی 

ظهتوریافتتهو،یابخوتیازآنپیوینهمانمعناومفهومدرتواندمیآید،شمارمیبهامروزی
وجهتی،درنگتاهنخستتیعنتوانپدرستاالربااینکهممکناست،نیچنمد.هنپیداکیلات

آرمانیبخ یاالگوهایمبانیومبادیموروعیتتواندامامی،کندیعتداذهندرانتقادیرا
اصالحوارتقایابد.،هاباتوجهبهآنوداشتهباشدنیزایومثالی

 
 یشناس . روش۴

باشدکهبرایاناامآن،مراحلوفرآیندهایزیرموردهایکیفیمیاینتحقیقازنواپژوه 
 توجهقرارگرفتهاست:

 ها روش گردآوری داده .۱-۴

کننتدهدرنقت )موتارکتیهایمصتاحبهوموتاهدهموتارکتهاازروشبرایگردآوریداده
پرستیدهنشتوندگامصاحبهدرمصتاحبهازهاییکتهبایتدپرست (استتفادهشتد.1گرمواهده

؛شتدنداتنظتری،موتخصیازادبیبرگرفتههامحورکمینهوبریصورتغیرقطعبه،شدمی
.شیوهاندنامیده3روشرامصاحبهباروشکلیاتاین(،۷،۹5۷،ج۷۹۳8)2بورگوگالگال،
مداربود.گیریهدفگیرینیزنمونهنمونه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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درهتاآننقت زیترا،)اجرایی(فرهنگی(مدیرانصف۷مصاحبهدردوسطحاناامشد:
تفرهنگتیدانوتگاهیدیرمخاطباناصتلینظتاممتیهادیدگاهبازتابنهرابراییزم،دانوگاه

نفترازدانوتاومعلمان۹5ویرانفرهنگینفرازمد5با:هاانبرنامهبمخاط(8؛دکرفراهممی
ادامهیافتیوتاجایشدمصاحبهاناام،نفر41،مواامدرپسر(و۷1دخترو۷۳)دانوگاه

مصاحبه،هایهجلسدرشدهطرحممباح کهوموخصشددستآمدبههااشباادردادهکه
هستند.پیوینمیومفاهیتکرارمعان
کهسهمعیاراعتبارتوصتیفی،اعتبتار،سوبانظرجانسونهاوهماعتباربخویبهدادهبرای
،۷۹8۳)کتاظمیومهترام،دانتدمیواعتبارنظریرابرایمطالعتاتروایتی،مهتم،تفسیری
هااستفادهشد.دادهیبخویادشدهبرایاعتبارۀگانسهیهاوهیازش،(۷۹8

یهاهاوبرنامتهواجترایسیاستتیگذارسیاستۀنحوفهممنظوربه،پژوهوگرزمانهم
دردانوتکدهشتهدایمکتهدانوتگاهفرهنگیتانمدتیکستالبه،دانوگاهفرهنگیانیفرهنگ
درنیتزوهتایدانوتکدههاوفعالیتتبرنامتهگتردربرختیمواهدهعنوانبهداشت،آمدورفت

.کردشرکتمرتب درتهرانوارا یهاجونواره
 پردازی داده روش .۲-۴

گوناگونیهای،رویههاشیوه.دراینندانتخابشد1تحلیلیمتمرکزبرمعناهایدراینبخ ،شیوه
معنتایی،یکدبنتدداردودربخت وجود4وتفسیرمعنا،3،تلخیصمعنایی2کدبندیمعناییمانند

(کته۷۹۳8دارند)محمدپور،قرار6اینهیوتحلیلنظریهزم،یاموضوعی5لتماتیکیحلدوروشت
.هاستایاستفادهشدنظریهزمینهازتحلیل،وقلمروپژوه ها،ویژگی،جنسلیدلبه

رددیگردرکوفنظریتهکدورویدرمقابل،7منسوببهاستراوسوکوربیندارنظامروش
9چارمتازۀسازگرایانوورویکردساخت8گالسریعنیرویکرد،ایزمینه

دریپتردازدادهیبترا، 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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وبرایاستبسیارعینیودقیق،ینروشازیرابود،بیوترموردتوجه،ایزمینهۀچارچوبنظری
.رسدنظرمیتربهمناسب،کیفیهایپژوه پژوهوگرمبتدیدر

ناامشد:سطحاهادرچندبراساساینرویکرد،تحلیلمصاحبه
هایشخصتیتحلیلبراساسیادداشت،بودسطحیبسیارابتداییکهنخستدرسطح

؛شدپژوهوگراناام
ها،شدنتماممصتاحبهمکتوبازایاادمفاهیمبودکهپسمربو به،لیتحلسطحدوم
یتک،شدوباتوجهبهمحتوایهرسطریاچنتدستطریندبارخوانچسطرآنمطالعهوسطربه

؛مفهومپدیدارشد۷1۳،ماموادرمفهومو
ۀدرمرحلتکتهمفتاهیمتولیدشتدهایگونتهبته؛هابودایاادمقولهبهمربو ،سومحسط
دستتآیتد.درایتنموتر برایایاادمقولتهبتهرمحوتایکندشدمقایسهبایکدیگرپیوین
؛مقولهشکلگرفت۷5،بخ 
یریگوباشکلشدبرقراریکدیگرهاباتبا مقولهرا،بودییسطحنهاکهچهارمسطحدر

چیدمانیافتهوتبیینشدند.، «فرهنگییپدرساالر»نظریهعنوانتحتعمدهۀمقول5
 ها . قابلیت اعتماد داده۳-۴

(استفاده۷۳85)1ازمعیارهایچهارگانهلینکلنوگابای،اتأمیناعتبارروشنظریهزمینهبرای
درپژوه کیفییوتأییدپذیر،رییپذاطمینان،یریپذری،انتقالیرمعیارباورپذچهاشدکهاز
برند.ناممی
توستتت یبررستتت»ازدوروش،«2باورپتتتذیری»یعنتتتینخستتتت،معیتتتارمتتتورددر

پتساز،نخستروشاستفادهشد.براساس«4توس همتایانتوصیف»و«3کنندگانموارکت
صتورتیتابته5محتوایمصاحبهازطریقرایانامتهنآن،متشدنمکتوباناامهرمصاحبهو

یستتردشدتتاازمیدادهقالتشوندهانفردمصاحبهبه،هایابتدایی،همراهباتحلیلیحضور
روشبراستاس،نیشتود.همچنتاطمینتانحاصتل،نتهیزمدراینکنندهمصاحبهیهابرداشت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یبرخدراختیار،شدهوتحلیلیگذارکدیهاهاییازمصاحبهقسمتان،یتوصیفتوس همتا
درستتیقرارگرفتتتتاتتاستفادهکردهبودندازاینروشپیوترکهتتاعتمادنقابلاهوگروازپژ

.شودیبررسیی،هایابتداسوگیریدرتحلیلروندکدگذاریوعدم
هدهشد.بتاستفا«2هدفمندیگیرنمونه»شوازر«1یریپذانتقال»یعنی،اردومیمعمورددر

فرهنگتیبراستاسمعیارهتاییهایدربرنامتههتاکهارتبا وموارکتآنیباافرادینمنظور،ا
هایفرهنگی،تکتراراستمدرحضوردرفضاهاوبرنامهازسویمسئولفرهنگی،معرفیمانند

مصاحبهاناامگرفت.،شدمیوخصم،هاوماننداین،دهفرهنگییبرگزافرادفهرستاسامی
؛استتفادهشتد«4کفایتتاجتمتاعی»ازروش،«3یریپذنانیاطم»یعنی،معیارسوممورددر

هایودیتدگاههایته،نظرهاهمفتاهیمومقولتبکلیتاتوچتارچونیتتدوبکهپسازیترتنیابه
هایفرهنگتیونیتزاندرکارانبرنامتهودستت،دانوتاومعلمان،بهتعدادیازمستئوالنتحلیلی
یافتهئرمراهنماومواورارامحتاستادان کردند.یاعتمادارزیابهارادرستوقابلهشدکهعموما 

یهتایادداشتتنگتارش»ازروش،«5یدپذیرییتأ»یعنی،چهارممعیارتیرعادرراستای
(رفتتکارمیبهکردنمتنکاملمصاحبهانااممصاحبهیاپسازمکتوبهنگام)که«6تأملی
.گیریشدبهره


 پژوهش یها . یافته۵
دارآناستت،راثیتم،انیتکتهدانوتگاهفرهنگرانیتادرمعلتمتیتتربنظتامیطوالنۀخچیتار

حتاکم،ازجملهُبعداداریومتدیریتیآن،ابعادمختلفدانوگاهدررایهایودیدگاههانگرش
«فرهنگتییپدرستاالر»عنتوانبتاتتوانآنرامینادبیتات،یترشدهشناختهکهدرکردهاست
.کردتوصیف

هتاگراکتهدرآنجمت هتایدرفرهنگویژهبهوردندامنفیییبارمعناا تضرور،اینسبک
یوممثبتتهمف،بیوترموردتوجهاستیگتووابس،مسئولیتبیوتردرقبالدیگرانتطابقزیاد،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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سبکیازمدیریت...

یاالراینکهمطالعاتمربو بتهپدرستضمن؛(۷۹۳4،8۹)کریمیوشااعی،شودتلقیمی
بتروانتدردکرده،کننددارگرایانهتوصیفمیتاقراکامال کهپدرساالرییراهایدیدگاهدرآسیا،

مینأروانوتانراتتیدفتااومراقبتتازپوبانی،یحمایتوپوتمدیرانپدرساالر،ایننظرندکه
(.1،8118)پلگرینیواسکاندوراکنندمی

منتدحوزه،امریزمینهواینبودهمدیریتفبهحوزهمعطو،یادشدهسبکباتوجهبهاینکه
«پدر»کهعنوانونق یتفاوتبهسبب(ونیز3،81۷8؛الو2،81۷۹)سریتمنداستوزمان

تبیینشود.تفصیل،بایدبه،درجوام مختلفدارد
کتهبتهتبیتینایتننتواازنظتامیدانوتاومعلمان ،یعنیپژوهیآمارنمونهیهاویژگی

(8درجتدولشتماره)،یتاریرستاندنددرسطحزیرنظامیازآموزشعالییریتفرهنگیمد
.بودندسال8۹تا۷۳غیرمدیردرسنینشوندگانآمدهاست.مصاحبه


شوندگانایمصاحبههایزمینهویژگی(.2)جدولشماره

 فعالیترشته مشخصاتفردیو/یاتحصیلی جنسیت ردیف
 مدیراجرایی متربیتیکارشناسیعلو خانم ۷
 مدیراجرایی کارشناسیزبانعربی خانم 8
 مدیراجرایی امورپرورشی خانم ۹
 مدیراجرایی کارشناسیعلومتربیتی آقا 4
 مدیراجرایی کارشناسیعلومتربیتی آقا 5
 هایمذهبیهیئت 5شناسی،ترمدبیریزیست خانم 1
نقاشی 5کودکاناستثنایی،ترمرشته خانم ۱
 هایتفسیرقرآنکالس ۹دبیریشیمی،ترمرشته خانم 8
 هایتفسیرقرآنکالس ۹دبیریشیمی،ترمرشته خانم ۳
 هایتفسیرقرآنکالس ۹دبیریشیمی،ترمرشته خانم ۷1
 طراحی پردیسامامخمینیگرگان،بدنیتربیترشته خانم ۷۷
 تحقیقوپژوه  1میرکبیر،ترمآموزشابتدایی،پردیسارشته خانم ۷8
 تحقیقوپژوه  1آموزشابتدایی،پردیسامیرکبیر،ترمرشته خانم ۷۹

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 فعالیترشته مشخصاتفردیو/یاتحصیلی جنسیت ردیف
 عکاسی علومتربیتی۹ترم خانم ۷4
 خ  علومتربیتی۹ترم خانم ۷5
 افزارساختنرم 1علومتربیتی،پردیسزینبکبریارا ،ترمرشته خانم ۷1

 خانم ۷۱
پردیسامامجعفرصتادق)ا(بانتورد،علومتربیتی،رشته
 ۹ترم

 رشتهعکاسی،سرود

 ایهایرایانهبازی علومتربیتی،پردیسنسیبهتهرانرشته خانم ۷8
 نویسیداستان علومتربیتی،پردیسشهیدرجاییاصفهانرشته خانم ۷۳
 رشتهطراحی 5الهدیبوشهر،ترمعلومتربیتی،پردیسبنترشته خانم 81

 خانم 8۷
رشتهآموزشکودکاناستثنایی،پردیسشهیدباهنرفتارس،

 1ترم
 رشتهفیلمکوتاه

 نویسیوبالگ علومتربیتی،دانوگاهباهنرهمدانرشته خانم 88
 محتواتهیه علومتربیتی،دانوگاهباهنرهمدانرشته خانم 8۹
 قرآنیواذانواحکام 5علومتربیتی،دانوگاهشهیدباهنرارا ،ترمرشته آقا 84
 قرآنیواذانواحکام شناسی،پردیسشهیدباهنرمرکزیزیسترشته آقا 85

 خانم 81
دبستتتانیوپتترورشپی و)آمتتوزشرشتتتهعلتتومتربیتتتی
 دبستان(،استانمرکزی

 قرآنیواذانواحکام

 تولیدمحتوایالکترونیکی 1،ترمیعلومتربیترشته آقا 8۱
 نویسیداستانرشته 5علومتربیتی،پردیسشهیدرجاییشیراز،ترمشتهر آقا 88

 آقا 8۳
پترورشابتتدایی(،پتردیسو)آمتوزشیعلتومتربیتترشته

 بهبهان
 فیلم

 تحقیقوپژوه  4دبیریالهیات،پردیسباهنرارا ،ترمرشته آقا ۹1
 ژوه تحقیقوپ ۹الهیات،پردیسباهنرارا ،ترمرشته آقا ۹۷
 افزارورایانهنرم پردیسشهیدرجاییشیراز آقا ۹8
 تلخیصکتاب ،پردیسشهیدرجاییفارس۹ترم آقا ۹۹
 افزارنی،تولیدنرمآهایقرجونواره دبیریزیست،پردیسشهیدباهنرارا رشته آقا ۹4
 افزارلیدنرمنی،توآهایقرجونواره ،پردیسشهیدبهوتیموهدیعلومتربیترشته آقا ۹5
 رشتهطراحی ،پردیسامامخمینیگرگان۹تربیتبدنی،ترمرشته آقا ۹1
 تحقیقوپژوه  1)آموزشابتدایی(،ترمرشتهعلومتربیتی آقا ۹۱
 تحقیقوپژوه  ،پردیسگیالن۹علومتربیتی،ترمرشته آقا ۹8
 تولیدمحتوایالکترونیکی  ،پردیسزینبکبریارا1علومتربیتی،ترمرشته آقا ۹۳

 آقا 41
،پتردیسامتامجعفترصتادق)ا(۹علومتربیتی،ترمرشته

 بانورد
 سرود-عکاسی
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سبکیازمدیریت...

(4(و)۹)شتمارهیهادرجتدول،سبکمدیریتیموردبحت ۀدنبرسازهایومقولهکدها
:اندشدهمطرحتفصیلبه

هاکدهاومقوله(.9)جدولشماره

 هامقوله کدها ردیف

۷ 
گیریگاه،ضرورتسختعنوانمحلامنوتکیهحراستفرهنگی،اتاقفرهنگیبه

درمحی خوابگاهیبرایمدیریتاوضاا،برگزاریکمیتهانضباطیواعمالاحکام
فرهنگیدرگتزین وآینتدهنظرمسئولبازتابظاهری،آنبرایعدمرعایتشئون
ظاهرشون،حرفکاراشون،ۀذرذرهره،داها،ادبیکهنگهمیشیلیمخاطبانفعالیت

گتهآمدبیرونوون،مسئولفرهنگتیمیوزدنوون،راهرفتنوون،خوابگاهوون،رفت
ختاطرتترسازهردبوه،یابمثال ،ومدهینمازنگهکهاینمثال حراستمیکهیامثال 

،نکتردنکتهاگتهبیتادونستنیتافکترمیجورمسائل،شایداولنمیحراستواین
 .کنه،یهترسیهمدانواوهاداشتنمسئوالنفرهنگییاحراستدانوگاهنگاهمی

رجتاوزمانخوفکارگیریهمهب
 برایکنترل

8 
خیرختتواهیواعمتتالقتتدرت

 یمراتبسلسله

 انیبمراقبتونگاه ۹

4 
هتارو،تمامجریانهداشتهباشیمکهبتونهمدیریتبکنایاگهبتونیممسئولفرهنگی

کارهمنکردحقوق ،فبهاالمراد،کدومباهمهماهنگیندارن،هرکیکارکردهیچ
رق روداشتهباشه،وقتت روداشتتهباشته،روسرماهمی گیره،اونیکهانگیزهوع 

روکتنفیکتونکنتیم،اونتیکتههستتنتتونیمبچتهحال روداشتهباشه،متانمی
تونتهکتارینمیمستئولفرهنگتیهیچهاست،یتهکنیم،مطلوبخانوادهحفظوون

خوانکتارکتنن،انتظتاراجترایتمتامامابایهنیرومی،دنبکنه،کاررووسعتمی
اللته،الیتا رسه،استاداییکهقربهاییکهمینامههادردانوگاهتمامبخ نامهبخ 

ازطترفشتهمتمرکزه،خیلیازکتارادارهکنتترلمیچونسیستمماکال ،مننظربه
هامسئولاصلینیستن،مسئولینخودشتونموتکالتومتوجتهمسئولینوخودبچه

هاکنن،بررسیکتننبیوتتربچتهبدوناینکهبهمابگناینموکالتمحلمی،بون
گفتنشمابوینید،گفتنکهمتثال تر،بهزوربهمامیهایمتنواخوان،برنامهچیمی

ونهفتهیهجلسهبرگزارکنیموتمومبوهبتره،کتاراورویاینبیوترمانوربدیم،هم
بهیهاتاقفکراحتیاجداره...،بایدیهتیمیتوتکیلبوتهرویمسائلفرهنگیحتما 

دمکتهکتارهابهتامتیدوماهفکرکنندبعد،بههمهبچته،حداقلیکماه،یهمسئله
نظترمتنبایتددوبتارهبوته،بتههایهوقتتیدادهبچهنظرمبایدبههمهاناامبدن،به

کنته،بهوونوقتداد،فعالیتساختاریواجتماعیحاکمبترایناتاایاتابنمی
ایتنشهبهکارشون...یهدلزدگیبراشونپی میاد،ولیاصتال چونبهاییدادهنمی

گیره،یعنیماشه،دانوگاهماکههماهنگیخیلیسختانااممیدرنظرگرفتهنمی
دردشتونهکویدننداریم،بیوتربوگاهفرهنگیاندیگهیعنیفرصتنفستوایندان

زندگیوکارگاههمینتمرینصبر،ولیکستیازمتانخواستتهبخورهکارگاهمهارت
 .دلیلبگیم

 محوریتستادوحوزهمرکزی
 ارادهستادبودنمطلق 5

1 
احستتاسمستتئولیتوتعهتتدو
رستتتتالتفتتتتردیدراجتتتترای

 موریتأم

۱ 
هاوعتتدمبتتودنبرنامتتهعمتودی
 نفعانذیتوجهبه
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 هامقوله کدها ردیف
جتو،عصر،جوتهرانولیراهها،جوچهارگفتیمدانواویآزاد،آموزشیبهوونمی 8

ان...متا،دن،متذهبیهتایهفتتادیوهوتتادیجتوابنمتی،ایندورهیدانواوی
یناپیوسته،بودن{،دانواوهای}بهحاابومذهبایدارنبیوتریایهنگاهبدبینانه

 هاوبخ فرهنگیدانوگاههایهنربافعالیتهمراهنبودندانواویانرشته

فرهنگوآموزشدوگانه
 دوگانهدرونوبیروندانوگاه ۳

 دوگانهدینوفرهنگ ۷1

کهنفسداریتموتتوانداریتموایها،تاجاییبیرونرفتنبابچهوشنیدندرددلآن ۷۷
ثرفرهنگتی،ؤعنوانکتارمتتنکناردانواوبهسچهرهونوبه چهرهایستیم،ارتبامی

تربتاواحتدغیتراداری،ارتبتا صتمیمانهارتبا بافرهنگیدرساعاتغیرکالسیو
ثریداره،خودمستئولفرهنگیمتون...،ؤفرهنگی،مسئولفرهنگینق الگوییوم

تتوشبیوتترباشته،مسئولفرهنگیخببیوترتمرکتزدارهتتوایتنکتار،عتدالت،
ولیتتوعمتلایناتاشتایدنباشته،بتااونکتادر،هستهاییکسانیمثال شاخص

ایتهکتهرابطه،کنندهاستتیوونخیلیگرمگرفتهبودیم،اولینچیزیکهتعیینیاجرا
همونتهکته،ثیردارهأاولتینکستیکتهتتکنه،مستلما طرفمقابل،میزبانبرقرارمی

دهکهمربو بتهمستئولفرهنگیته،ریاستتدانوتگاهاممیهاشرواناریزیبرنامه
جتورییتهحستابایتن،هماگهکارکنن،ریاستتدانوتگاههتمباشتهدوتاشونبا

برنامتهگتیمحتمتا متی،بینیمفالنیهستتایرومیای،خودمونوقتیبرنامهویژه
هبتونتهروحانیتتکستیکتمثال ،رنخوبیه،اونشخصیتیکهنفوذبیوتریدارهمی

رگتذاریثأتونهتخیلیمی،اونواستفادهکنن،باالییداشتهباشهۀرگذارباشه،سابقیثأت
مدیریتماموعته،ازنظربندههاییکهبرشیدارنبیندانواوها،تیباشه،شخص

مستئولفرهنگتی،گممیخودشخصمدیر،منبوخصهثرباشه.ؤتونهخیلیممی
هاگرمهمبابچه،اوهابذاره.یعنیاونهمجوونبودثیربیوتریرودانوأتونهتمی
 .بود

 چهرهبهارتبا چهره

۷8 
دلستتتتوزیازرویاحستتتتاس

 مسئولیت
 غلبهنق برجایگاه ۷۹

 جایضواب کارآمدیرواب به ۷4

۷5 

دبوفرمودن،بسیایآقایپناهیانمی درصتددانوتاومعلمانمنتختب۳1بتاالین 
قتولحاکمیتفضایمذهبیدردانوگاهفرهنگیتان،بتهگزین ،دانوگاهدرمرحله

کنتیشته،ازظاهرشتونفکترمیحسینینمی،کتابوآقایپناهیانکسیباحساب
هاوپوشت متناستببتاآن،چتوناثترشروتتوبچتهینمعلمأمذهبینیستن،ش

هافقت محابهوچادریبرگوته،چرااردو،کهمانتوییرفتهی،داشتیمموردم.یدید
ویمتذهبیوورزشتجنبهمذهبیداره؟،چرااردوهاجنبهتفریحتینتدارن؟،جنبته

متذهبی،یکننکارفرهنگییعنیهمتینکارهتافکرمیها،عموما غیرهنریکالس
به،بهمسائلسطحی،مستائلفرهنگتیکتهاباحاابهیاغیرمحلهایننباشهکهئمس

فرهنگیودینیواعتقادیواینتاۀحیطشه،خیلیزیادبرانتوجهمیخیلیسطحی
ُگداریوگاهیآثارعالمتهجتوادیزنموگاهکنه،ازشهیدمطهریحرفمیکارمی

اللتهکنمیتاازآثتارآیتگیرهوازآثتارایوتوناستتفادهمتیآملیمیاددستمنومی
 .اسالمیودینیباشهامتیازخاصدارهۀمصباح،اگرتوحوز

 دینیمرجعیتفرهنگ
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 هایعمدهمقوله(.4)جدولشماره

یه هایعمدهمقوله هامقوله ردیف  نظر

۷ 
زمانخوفورجابرایکنترل،خیرخواهیواعمالکارگیریهمهب

 انیبمراتبی،مراقبتونگاهقدرتسلسله
 نگاهتامینیومراقبتی

رانه
اال
رس
پد
گی

رهن
تف

دیری
م

 

8 
ارادهستتاد،احستاسدنبتومحوریتستادوحوزهمرکزی،مطلق

یموریتت،عمتودأمسئولیتوتعهدورسالتفردیدراجترایم
 نفعانذیبهیتوجهبیهاوبودنبرنامه

 ریزیعمودیبرنامه

۹ 
فرهنگوآموزش،دوگانهدرونوبیتروندانوتگاه،دوگانتهدوگانه

 دینوفرهنگ
ستتتازماندهیازطریتتتق

 غیرسازی

4 
،دلسوزیازرویاحستاسمستئولیت،غلبتهچهرهبهارتبا چهره

 جایضواب نق برجایگاه،کارآمدیرواب به
 سلو همدالنه

 ُبعدیریزیتکبرنامه مرجعیتمعنایدینیفرهنگ5

 :هستندشرحزیرهایبرسازندهاینسبکمدیریتیبهلفهؤم
 و سازماندهی ،ریزی گذاری، برنامه . حوزه سیاست۱-۵

متمرکزوعمودی،توهمیبی نیستتیریزبرنامهاستکهاگرچهگفتهشدهعمودی:ریزیبرنامه
شتوندبتادامنتهمحتدودتتابستیارگستتردهمییراتتیهادرفراینداجرا،گرفتارتییبرنامه،نهایتدرو

یهامحوردانوتتگاهوانضتتبا یمراتبسلستتلهستتاختار،(۷۹۳۹،858)مهرمحمتتدیوهمکتتاران،
نظتام،دانوتگاهکود.درایتنچال میازجملهدانوگاهفرهنگیان،داعیهیادشدهرابه،گراتیمورأم

اجتترابتتهبتترایستتتادیتتتدوینوهتتایهایفرهنگتتیدرحوزهوبرنامتتههتتافعالیتزیریبرنامتته
ستازونهیزم،دهشتیادیهتاتیفعالزیترا،شوداقداممی،متنابالغیهاساسهاابالغوبرزیرماموعه

حتداکثریدروهمستانییهمگوندهاومسابقاتیاستکهبایوارکتمخاطباندرجونوارهمبستر
همیندلیلوالبتهدالیلدیگتر،شود.بهرعایتتتمنظورپاسداشتعدالتبهتتهاتماممراحلدرآن

نتدوهانقت دارهتاوبرنامتهمقتامموتارکتدرفعالیتدانواومعلمان،تنهتادرویژهبهنفعان،ذی
هاییپرست هتایفرهنگتیحوزههادرموردعالیقوتاندرورودبهدانوگاه،ازآنابتدایاگرچهدر

مختلفیکهتحتپوش هایکنندوحتیدرقالبگروهنظرسنایراتکمیلمییهاشودوفرممی
نقوتیریزیبرنامتهدرل،عم،درشوندیمیدهسامان،دانوگاههستندیواجتماعینتفرهنگومعا

محستوسوبیوترنتزددانوتاومعلمان،هاکهبرنامهیبازخوردها،شودمیباع ینداندارند.اینفر
هانوود.ریزیواصالحبرنامهواردفرایندبرنامه،موجوداست
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ریزانفرهنگتتیوعتتدمموتتارکتنماینتتدگانگذارانوبرنامتتهسیاستتتنتتواچیتتن 
هتایفرهنگتیونیتزریزیواجترایفعالیتبرنامهدانواومعلماندرسطوحستادیواستانی

مقاممعظمرهبریدردانوتگاهفرهنگیتانتپساجونوارهبهابتکارنهادنمایندگیستوکیلنو
،شوتموهمچنتینوبیستتۀدانوتاومعلماندرجوتنوارهایدیتدگاهبرایارزیابیودریافت
شوندگانباکتدمصاحبهانندآنچهمهاییبهاینموضوادرقالبگزارهتصریحدانواومعلمان

است.ریزیبودنفرایندبرنامههایعمودیازنوانهاندکردهاعالم11۱و111
ببینیدمایک،بله،اومدنبتهمتاگفتتنشتما»اند:گفته11۱و111شوندگانکدمصاحبه
یصترفا هاتوکیلبدید،ولهایمختلفباکانونهایمختلفشرکتکنید،انامنبایدطیف

.«هیچکاریاتفاقنیفتاد...،توکیلدادیم
دانوتگاهفرهنگیتانباشتدکتهیتکازماهیتآمدهبر،رویکردیرسدچنینمینظرالبتهبه
انستانی،نیتروی«شتدهوموتخصترازیتعریف»ستوقراراستدراگراتیمورأدانوگاهم

نیتروییادشتده،ازهای،شاخصاساس.براینکندمینأپرورشراتربیتوتوازآموزشیموردن
ۀختودرادرچتارچوبوقتواردوایتننیترویانستانیاستتکتهبایتپی موتخصهستتند

شدهقراردهد.تعریف
،ریزیددرنظتامبرنامتهیتکأموردتیکتیازاصتول،«تیتجامع»اصل:یبعدتکیریزبرنامه

وفرهنگتی(استت،پرورشی،تربیتتیایهبرنامهشامل)معنایعامآنآموزشیبهیریزبرنامهویژهبه
جامعیتتتاهتتدافبتتر،.درهمتتینچتتارچوب(۷۹۳1،۷۷۷پور،محستتن؛۷۹۳۷،۱8)فیوضتتات،

لیتازقبمختلفرشدانسانیهابایدجنبهیتیتربیهاکههدفاستکیدوتصریحشدهأتآموزشی
.(۷۹۳۷،۹۹ری،)شریعتمدادربرگیرندوعقالنیرا،عاطفی،بدنیمعنوی،اجتماعی،ۀجنب

فرهنگیان،متعهتدومتمایتلبتهیتکفرهنتگختاصیتادرمقابل،نظامفرهنگیدانوگاه
شتتدهاستتت.ایتتندرحتتالیاستتتکتتهنامفرهنتتگدینتتیبتته،ازفرهنتتگبرداشتتتخاصتتی

هاوبهآن،خواستارتوجتهبتهبرنامتهدهیاولویتباالبتهدانواومعلماندرکناراینفرهنگو
یتایتفریحتماننتداردوهتای،فرهنگیمرتب بافراغتهایقالبویژهبه،یگریهایدفعالیت

دارد.هاییینیتبوهانشانهداعیه،هستند.این،یادگیریموسیقی
هایفرهنگیکهذیلعنتوانبرقالبومحتوایبرنامههایتوجهبهاینفرهنگ،افزوننوانه

،براینمونتهند؛شدهامطرحاستکهدرمصاحبهمختلفیهایگزاره،قراردارندقرآنوعترت
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هایدرفعالیتکهدالیلغیرفعاالندرپاسخبهاینپرس 1۷8ۀمصاحبباکدیومعلمادانو
گوید:فرهنگیکداماستمی

مذهبیۀاردوهایفرهنگیه.چرااردوهافق جنبمثال ،هادارنانتقاداتیکهبچه
برنبانمیرازیاصفهانوشیحیندارنومثال تفرۀچرااردوهاجنبگنمی.داره

یشزمذهبیوورکالساهم جنبهاینکهمتقاضیزیادیهمداره.یاچرامثال 
موسیقینداره.داره،جنبه

ستنادفرادستتیوالتزامابترافزون،هدادئارایچنینرویکردتوانبرایچراییکهمیینیتبی
.هستدانواومعلماننیزهایهاوانتظاراتخانوادهستهدانوگاه،خوایگراموریتأماهیتم

هتایآموزشتیوزاختال درمحی یزیاعدمتاویازتاودربرابرپرس 118دانواومعلم
:برایننظراستکهفرهنگیدانوگاه

ختودمتنایتنختانوادهمتثال ؛هاستتمطلتوبخانواده،هایجداگانهمحی 
دن.یحمیترجدانوگاهروبههمینخاطر

وفقهتیتمالحظتا،متواردایتنبتر،بایدموسیقیونواپوش معلمانمانندمباحثیدر
هاومطالبتاترانیزافتزودکتهنظتامفرهنگتیدانوتگاهرادربرابترخواستتهمصالححکومتی
دارد.یتاحدودیمقاوموبستهیاغیرمنعطفنگهمدانواومعلمان،

حدودا ،کندفعالیتمییسیتنکجیتفکیانکهبرمبنایدانوگاهفرهنگ:یتیجنسکتنگاه
هایمختلتتفدانوتتگاهیختتوددررشتتتهنیمتتیازهتتردوجتتنسزنومتتردرادرواحتتدهای

هاییگذارسیاستیامتناسبباآن،درشانتعدادۀاندازبهزناناما،کندمیمیزبانیتحصیلی،
فرهنگی،مردانهستندومتدیرانادهاید.مسئوالناصلینهندانوگاهی،ورودودخالتندار

.1،مردانبودندپژوه اناامنهادرزماآنواسطۀیب
برختیۀزنانتهایاقتضتاوکتردهمردانتهراهابرنامتههتاووضتعیت،ختوان فعالیتاین
یهتاتیفعالهاوبرنامتهازیاریدربستبااینکهونادیدهانگاشتهاست،راهایفرهنگیفعالیت
اجتراوکمدرمقتامتستهیلدستتشمارنیاید،بهواثرگذاراساسییریمتیتواند،مییفرهنگ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

دکترآقایجنابدانوگاه،اجتماعیوفرهنگیمعاون،زادهصادقدکتراالسالمحاتدانوگاه،اجتماعیوفرهنگیمعاونتدر.1
آقایجنابواجتماعی،امورادارهریاستدهقان،دکترآقایجنابدانوگاه،اجتماعیوفرهنگیریزیبرنامهمدیریتحاازی،
راآنمسئولیتدادگراالسالمحاتکهنمایندگینهادماموعۀدرداشتند.عهدهبهرامعاونتفرهنگیامورادارهمسئولیتبنایی،

نیزدانواوییبسیجنداشتند.حضورنیزگریاقداموکارشناسیسطحدروبودزنانازترپررنگمردان،حضورداشتند،عهدهبه
کرد.میدنبالراواگذارشدههایمأموریتدانوگاه،بسیجفرماندهعنوانبهمردیکحضوربابود،نودهمستقرکامال اگرچه
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بترای؛توجتهاستتدرخورثروؤ،مدهندهعنوانیکشتابدانواومعلمانبهافزای موارکت
دربتتارهچرایتتیعتتدمموتتارکتبخوتتیاز،1۷5ۀبتتاکتتدمصتتاحبیدانوتتاومعلم،نمونتته

گوید:هایفرهنگیمیدرفعالیتدانواومعلمان
دوقوترهستتن:یته،دننمیانوبهکارفرهنگیعالقهنووننمیهاییکهبچه

یاعالقهندارنیااینکهباالخرههمتونفرهنتگختانوادگیقورهستنکهواقعا 
کردهکهاینابخواناونقدرآزادانهوتواینبسترکاربکنن.ایاابنمی

 گی. هدایت و هماهن۲-۵

)آشتناوروحتانی،استتبخوتییابیوهویتغیرسازی،بخویازفرایندهویتسازی:غیر
،گراییفرهنگی،فرهنتگبرساختویژهبه،گراییرساختیبها.درنظریه(۷۹8۳،۷۱1-۷۱5
ها،هموارهباتوسلبهاجزاافرادوگروه،آنبراساسمنب هویتاستکهترینترینومهمغنی

توانتاییچوتمگیریدر،واجتزازیرااینعناصتر،یابندهویتمی،هنگیگوناگونوعناصرفر
)صتدیقسروستتانیوقتادری،دارندشدندرجم بودنوادغاممتمایزهابهننیازانسانیمأت

کاربستدرفراینتدازقابلیتی،غیرسازکردکهاستداللتوانمیدلیلهمینبه.(۷۹88،41
.برخورداراستناب انسانیهدایتوهماهنگیم

ارهتاویمعمعلمبراستاسایحرفههایمعلموصالحیتتعریفحوزه،نیدراغالبنگاه
معلم،تربیتتیعنتیمراکتز،دانوتگاهفرهنگیتانیوادانوگاهیپدورانکهدراستییهاسنت
است.گرفتهشکل

اینمستئولفرهنگتیهایگفته،هاییکهبیانگرحاکمیتچنیننگاهیاستازنوانهیکی
است:11۷ۀباکدمصاحبیازواحدهایدانوگاهییک

...مدانوتاویآزاد،یگفتمکهبهوونمتییدانواوازبیرونآورد،دوسالهۀمایکدور
گذاشتتیمویانضتباطموکلداشت.تنهاسالیکتهمتاکمیتتهبراینمونهظاهرشون

نتهازنظتر،وض ظاهرینهازنظرهاهمونسالبود.این،میعمالکردااحکام رو
مانبودن....درچارچوبمعیارهایکدومهیچ،ونهازنظرنماز،لباس

گتاهکتهآنیافتت؛یوتریبنمود،1تدریسبرتردانوگاهفرهنگیانۀجونواردریادشدهنگاه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

اتمواهدازیادشده،قولنقلوشدبرگزار۷۹۳4آذر8۹تاریخدرفرهنگیاندانوگاهچمرانشهیدپردیسدرجونوارهاین.1
است.پژوهوگر
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ان،یاهفرهنگتربیتدردانوگامردریافتهوشاغلتیتربتادانازاسییکعنوانبهدبیرجونواره،
معلمتان»معلمودانوتگاهفعلتیفرهنگیتانراتیتربیافتهدرغیرنظامآموزشیتیتربمعلمان
یاتکتاهویتمعلمیوتنهتابتهیسازکهبدوندریافتونهادینهیمعلمانییعن،«یچیساندو
خواند.،اندشدهیلمعمۀتدریسوحوزخودواردامردان 

،هایخودیوهدایتافراددرگروه،بخویهویتهماهنگی،غیرسازیبرایایاادکارکرد
برداشتاست.(نیزقابل۷۹۳4،88)کوشکی،رهبر،وپوررنابرمهرابینساج،پژوه از

 . نظارت و ارزیابی۳-۵

یذاتیوقتانونیحراستتیهاتیمورأمویژگی،بیوتردرپینوتاین:یومراقبتینیتأمنگاه
ستاکنشتدنفرهنگیوتربیتی،غلبهیافتتهاستت.بتاتوجتهبتهیهاتفعالیۀدانوگاهبهحوز

نیمأحراستوتۀکهمقول،دانواوییهایدرخوابگاه،دخترانویژه،بهانیازدانواویتعداد
،«فرهنتگغیترت»هارادربافتیباحاکمیتتخانوادهازیندگینماهابهتازآنبامنیتومراق

هایزمتتانمستتئولیتتصتتدیهمیتتکنفتتربتتراییارگیرکتتهوبتت،کنتتدوحیتتاتیمیمهتتم
توجیتهوتوضتیحقابتل،ایننگتاهرو،تسرییدلیلکمبودنبه،تیوامورحراستییتربتفرهنگی

.مبنا،پذیرفتنیباشدبرهمینگانزیرشوندمصاحبهاستوشایدتوضیح
گوید:می11۹شوندهکدمصاحبه

هتاالبتتهبتهخوابگاهیگتیباشته...حراستفرهن،ماسعیکردیمحراستمون
هتاازشهرستتاناومتدنودرنبتودچراکتهاون،کنیمصورتویژهنگتاهمتیبه

.والدین،شرای خاصیدارن
دارد:بیانمی118کدشوندهمصاحبه

ها،...یعنیآبرویانسانکردنازیبانییعنیپوت،کهحراستهمناستنباطماین
.نگیومذهبیازشدارمفرهۀرویکترجممنحراست

کتهتاجتایی؛کنتدمنتقتلمیترابتهمخاطبتانیمحتدوداحستاسگاهیاینمراقبت،اما
معتقداست:1۷5شوندهمصاحبه

یتهبااینکتهمتثال .نیست،دراختیاردانواوباشهایناااونآزادیکهبایدواقعا 
اونآزادیال نمکهمتثیبنمیسفانهمنزیادأولیخبمت،ارگانفرهنگیهست
دستبیاد.کهتویکارهستبه
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ایرانیدرستطحختانوادگیوستازمانییکهپدرساالرایویژگیترینمهمپدرانه:سلوک
هایسازمانیوتابعیازاخالقاستکهفراترازوظایفومسئولیتاختگیآنبیآم،خوددارد
دوستاستت.اصتطالحواوضمیرن،احساسمسئولیت،تحریکوجدانهایفردی،دغدغه
)دیالمتهوبرایننواسلو رانواندهتدیهایمبتنتواندبخویازواقعیتفرانقویمیرفتار

.(۷۹۳5،4۷۳افضلی،
ونیتزبتا1اصلتبتادرۀ،برپاییعنوانیکفرانق اجتماعیدرفرهنگومعنایایرانبه«پدر»

درچارچوبفرهنگشتیعیکته،ترهمهمهمواز2بیننظاماجتماعیایرانیتکیهبرعرفجاری
اللهعلیهوآله(پیامبرگرامیاسالم)صلیمانندراکسانی«پدر»کملاقیعلیومصاداهاینمونه

صترفازجملته؛دکنتهاییرانمایانمیویژگی،شماردبرمی(3السالم)علیهوامیرالمومنینعلی
جارواب انسانیبتینزیردستانوازهمینحنمصالمیأبرایت«پدر»یهاهیهاوسرماتمامداشته

یهتاازجلوهییهتاآمیزهیبرمبناطورکاملبه،طالحزیردستاوقراردارندصابهکهکسانیپدرو
)عبداللهی،ردیگشکلمییودلسوز،عطوفتی،هارخویخ،ایثاراننداخالقیواعالیانسانیم

بتواندبیانگرآنباشد.«سلو پدرانه»انعنو،شایدرفتههمرویکه(۷۹۳5،۷۷۳
دراختیتاررادهماننتدپتدر،آنچتهکنمدیریتفرهنگیتالشکهشودباع میویژگیاین

رادرراستتاویومحتی آموزشتکنتدایااداحساسامنیتوآرام اعضاهزینتهیبرا،دارد
دکتهکنتیتعریفومستتقراصلیحاکمبرنظامخانوادگهایخانوادهوارزشۀهمسوودنبال

نتهموفتقبتودهاستت.ازجملتهیدرایتنزم،مختلتفدانوتاومعلمانسخناناستنادگوییبه
ختودختانوادهمثال ؛هاستمطلوبخانواده،هایجداگانهاینمحی »گوید:می111ۀشوندمصاحبه

یبااعضا،گروهیفرهنگرواب مدیر،همچنین«.دنمنایندانوگاهروبههمینخاطرترجیحمی
ازجملتهکتدفراوانتیستکهدانواومعلماناوبرهمینمبنااستچهرهبهوچهرهیفردونیز
ایدیگتههایواحدفرهنگی،متاستاعت:»گویندمیدرتوصیفواحدفرهنگیدانوگاهخود18۷

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

قرینهبدونومطلقصورتبههاآناستعمالهنگامذهن،بهالفاظدرستمعنایسبقتمعنیبهواصولیاصلیکتبادر،.1
(.۷۹۱1،81)حیدری،استحقیقتۀنواننیزتبادروبوده
یپیووایۀجنبهمکهاستبودهادهخانورئیسیاپدرقدرتبرمتکیۀخانوادوخانوادهبرمتکیها،آریاییتمدناساس.2

همهنوزواستبودهباقیایرانچادرنوینیتمدندرهاقرنتا،اساسهمینوجسمانیپیوواییجنبههموداشتهروحانی
خانوادهآت کهنگذاردوباشدخانوادهپاسدارکهبوداینپدروظایفترینمهمازیکی...خورد.میچومبهآنازآثاری
.(۷۹84)نفیسی،شودمنقرضیاوشخام
مههذهأبوا،علیوأنا»:استشدهنقلآله(وعلیهالله)صلیاسالمگرامیپیامبراز.3

ُ
«األ
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محبتوب»بارتازع11۱ودانواوی«تریداریمیعنیارتبا صمیمانه،همباهاشدرارتبا هستیم
.کنداستفادهمیبرایتوصیفمسئولفرهنگیواحددانوگاهیخود«دانواوها

 
 گیری نتیجهو بحث

و،ازابعادزندگیجمعتیایرانیتانیبرایتوضیحبسیاریتبیینیچارچوبتواندمیپدرساالری
اجتماعیباشد.زندگیآرمانیبرایتداوماینییالگو،زمانهم

اینپدیتده،ینوازهژمآید،شمارمیبهمدرنیعنوانوچارچوبااینکهبتنیزیحوزهمدیر
ودستاوردمدرنبهیک،نوعیاستحالهازیکمفهوم،قالبتوانبلکهمیاست،رنماندهیثأتبی

هایحوزهتدرابعادویکهمدیریزمانویژهبه؛درآنمواهدهکردرارهبریسنتیۀسبکوگون
شود.پیادهمیعمالوافرهنگی،

سازومطلوبباشد.بترایداوریدرایتنزمینتهتواندفرصتچنینبرگوتوواگوتیمی
.نتیمنفعتانآنمراجعتهکیتاینپدیدهونیتزدیتدگاهذیمالزماستبهمحی فعالیتوحاک

واحساسی،ازنواعاطفی،درونیگاهی،گیردیکنظامپدرساالرشکلمیروابطیکهدردل
صاحبانتاربهاست.نگاهبیرونیتوس وبیان،تبیین،شدنآن،نیازمندروایتوآشکاراست

بههمینسببد.شایدکنتواندروشنرامیوباطنپدرساالریاموردرونیکمتربهاینمقوله،
متفاوتودرپیوستاریازنقدوردتاتأییدوهایپدرساالر،مرتب بانظامهایباشدکهداوری
گیرد.پذیرشقرارمی

نفعتانفرهنگیکهذییگذارسیاستمقالهحاضربرهمینمبناوبنابهمالحظاترویکرد
یپتدر،کندمهمومحوریتلقیمی،هاروشوبهبود،حلهراهئارا،لهئرادرمقامتوخیصمس

اهبود.مدیریتفرهنگیدانوگدانواومعلماندانوگاهفرهنگیانبرمحورذهنیتیبازخوان
ینتدزیستتاآنچهدانواومعلماندانوگاهفرهنگیاندرفرکهدادهایاینمقالهنوانیافته

بامتدیریتفرهنگتیرویاروییو،هایفرهنگیهاوفعالیتموارکتدربرنامه،فرهنگیخود
نامیتده«یفرهنگتیپدرستاالر»توانداستکهمیازمدیریتکیسب،کنندتاربهمیدانوگاه

درداپدر مونقومفهازآمدهبر،ایرانیوبومیایجلوهتفاوتکهسبکیادشده،بااین؛شود
کند.میمتمایزپدرساالریدیگرهای،آنراازگونهیژگیووهمین
یپدرستاالردیگترهتایویژگیازبتودن،ُبعتدیوتکی،زیعمتودیربرنامه،یزگرایکتمر
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یدیگرهایپژوه هاییافتهکوورماستکهدرگیطورکلی،نظاممدیریتفرهنفرهنگیوبه
و(۷1۱-۷۹۳۷،۷18)مرشتدیوخلتج،(۷۹۳۹)آبتادی،فتح(۷۹۳5)مانندلبافیوابتویی

کیدشدهاست.أتبرآننیز(۷۹88،48)علیخانی
جزءمعدود.دانوگاهیادشده،نیستسندپامرینابرایدانوگاهفرهنگیانلزوما یویژگاین
ودرپیتربیتوپرورشانسانیبامختصاتخاصاست.،گرایکوورموریتأهایمدانوگاه

گاهانتهبترایایتن)توس نظام(دانوگاهفرهنگیانبرایشدهآمادهیتمامبسترها ،هدفمنتدوآ
بینیشدهاست.منظورپی 

نفعتانوُبعتدتتوجهیبتهذیکم،منفتیدارنتدنکاتیکهبرارزشاینویژگتی،اثرگتذاری
دارای،یگذاراستتیسمطالعتاتدرنخستتریزیاستت.ُبعتدایننتوابرنامتهیجنسیتتک
باتوجهبهنتایج،.ُبعددوم(۷۹۱8،۷1۱مولر،؛۷۹88،۷1۹)وحید،استقاللیاستیارزش

هتایفرهنگتیاستتفعالیتبخویازبانوانبهموارکتدرکهبیانگرگرای بیوترمطالعاتی
توحیدلو،؛۷۹81وتحققی،،ادیبی،عریضی؛۷۹84،۷1احمدیالری،کار،فرزین،و)نیک
بانواندریجمعیتیفراوانهمچنینو(۷۹۳۹احمریواحمدیازغندی،؛۷۹8۱،۷۹1-۷۹4
تتنیمیازکلجامعهآماریدانوگاههستندکهتقریبا تتدانواومعلماندانوگاهفرهنگیانجم 

بتهیهبهایننکتهضروریاستکهجنسیتدرنگاهایرانت.توجآیدشمارمیبهجدییکخأل
ازنگتاههتردو،فرهنگتییهایریزوالزماستتبرنامتهآیدشمارمیبهثرؤمتییریمفرهنگ،
.اناامشود،جنس
حتتوزهغیرستتازیبتترایتکتتوینهویتتتوتستتهیلهتتدایتوهمتتاهنگیمخاطبتتان،ازدر

شود.یمیبرداروبهرهیند،استفادهاکارکردهایمرتب بااینفر
پدرساالرانهبتودهوممکتناستت،درایندانوگاهمدیریتفرهنگیرفته،بااینکههمروی
آیتد؛شتمارمیبهمطلتوبوارزشتمندیامتربهچنددلیل،،نقدوانتقادباشدعرضابتدادرم
آنکتهباعت بابافتاجتماعیوفرهنگیحاکمبریسبکمدیریتتناسبایندلیلبهازجمله

همچنتین،کمچالویوفرسایوینیزنباشتند؛دست،افزانباشندشودایندومحی اگرهممی
اجتمتاعیماننتدختانوادهکتهختوانیایتنستبکمتدیریتیبتاواحتدهایُخردتترهمسبببه

کردنتد؛میهایوتان،آنراامتریمطلتوبوارزنتدهتوصتیفخانوادهازنگتاهدانواومعلمان
نهادآموزشعالی.دیگرهایمدیریتیهاییازحوزهبابخ هماهنگیدلیلهب،همچنین
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هایربهدهیمیراثفرهنگیوتاافزای اثربخویوبهرهیعنی،سنتیبارورسازمنظوربه
و،نهفتهواندوختهاستیکهدراینسبکمدیریت(۷۹۳8،۹41)فاضلیوقلیچ،ایتاریخی
هداد:ئشرحزیراراونهادسیاستیبهیپچندتوان،میمقالههاییافتهبراساس

ستویمایتهوستازمایهپدرستاالریبهعنوانجانبتهگرایوتیکتهمردستاالریهمگامبا
-۷۹8۳،88)چاووشتیانوحستینی،استآندرجامعهایرانیپیداکردههایهژمونیکجنبه
حاضردر سهمونق دیگران یدانوگاهنیزباافزایتفرهنگیرینظاممدشایستهاست،(81

سمتاینجنبهازپدرساالریداشتهباشد؛چرخویبهگروهخودی،
یبسترهایدرویژهبه،استقرارقادربهیتنهایهبهنوزگفتمانارتباطیبااینکهممکناست

ساالرانهگفتمانپدریسازنهیبهبرایعنوانیکابزاربهتواند،میباشدنماننددانوگاهفرهنگیان
ومتورددرخواستتایتنانتظتار،وکاررودبتهفرهنگیدردانوتگاهفرهنگیتانیگذارسیاست

مطالبهنیزهست؛
ویژهبته،مدیریتفرهنگیدرکلیتنظام،معطوفبهنگاهونگرهخاصیازفرهنتگاگرچه

هتایظرفیتتوانتدازمی،(۷۹88،۷۱8زاده،وعقیلی،)اسدی،مهدیدرابعادمذهبیآناست
وتأمتلدرآفتاق،طبیعییگردشمانندگریجدیدترهایوقالبندبستروزمینهاستفادهکهمین
د؛کنگذر«ابعاد»به«ُبعد»وازکارببردبههاراوماننداین،رخواهانهیداوطلبانهوخرامو

یهتوربابرداشتترستمیومستتقردرجم، یهاازنمودهاوجلوهیفرهنگدرابعاد
ازگذارانهاییدارد.تیییرترکیبسیاستتیحساس،«یزنانگ»و«جنسیت»درمورداسالمی

(آشتکارایتاضتمنی)ومتییرهایجنسیتیراهایتوانداینزنانگتیبهدوجنسیتیمییجنستک
پدرستتاالرانهوهمگنتتیبیوتتترآنبتتاشتترای کنتتونیجامعتتهویگذارسیاستتتفراینتتدوارد

د؛کنجهانیهایگفتمان
اصتالحویاقوانین،،دنمرزهاتیییرکردهوتعریفشوکهحوزهغیرسازیالزماستدر

هادردایرهدادنآنقرارمحی دانوگاهوسپسازنیروهاییازخارجیکارگیرهبد.نروزآمدشو
ضتمنهتدررفت،«معلمتانستاندویچی»و«دانوتاوهایآزاد»ماننتدهتاییوانعنبتااغیار
وایتنبخت ازکودمیچال پدرساالرانهوکارآمدیآنرابهتیموروعیتمدیرها،هزینه
؛دکنرومیهباموکالتیروبیکارگیرهانسانیرادرمرحلهبنیروی
گرایکوتوروتیتمورأمیهادانوگاهدیگرموابهیدرنیزتحقیقاتپژوه درعرصه
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اناتامهتاسبکمدیریتیحاکمبترآنیبازیابلحاظهبگراتیمورأهایغیرمدانوگاه،همچنین
انگارانتختابمتدیران،نظتامیکستاندرنتیاتۀآنتتا،هاباهتممقایستهشتودجآنیونتاشده

،ییدیتانقتدواصتالحشتود؛همچنتینأگراوغیرآن،تموریتأهایمدانوگاهدانوگاهیبرای
آنباسبکمتدیریتآموزشتیدانوتگاه،خوانیهمهایاینسبکمدیریتی،یمطالعهکارآمد

ایوهویتتفرهنگتیدانوتاومعلماندانوتگاهاثرگذاریاینسبکبرتکوینهویتتحرفته
مطالعهبرایشایسته،پنهاندانوگاهعنوانبخویازبرنامهدرسیبهفرهنگیان،تبییناینسبک
تکمیلبح حاضراست.
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 منابع
هتاو(.بررسیمیزانگرای دانواویاننستبتبتهفعالیت۷۹۳۹احمری،حسین؛واحمدیازغندی،حسن)

. مطالعااات نهادهتتایفرهنگتتیدانوتتگاه)مطالعهمتتوردی:دانوتتاویاندانوتتگاهآزاداستتالمیموتتهد(
.8۱-44(،۷1)5شناختی جوانان، جامعه

(.تحلیلیبترعوامتلمتوثربترنگترشدانوتاویان۷۹81ادیبی،مهدی؛عریضی،فروغ؛وتحققی،مرتضی)
8۹،مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصاهاانهاونهادهایفرهنگیدانوگاهموهد.نسبتبهتوکل

(8،)۷۷8-۷1۹.

برگرفتتتتتهاز:.وبگاااااه شااااو ان عااااالی انقاااا   فرهنگاااایاساستتتتنامهدانوتتتتگاهفرهنگیتتتتان.

های(.هویتتتفرهنگتتیدرماموعتته۷۹88زاده،ستتیدمحمد؛وعقیلتتی،ستتیدوحید)دیاستتدی،ناصتتر؛مهتت
.هان ا تباایی فصلنامه پژوهششکن(.تلویزیونیایرانی)مطالعهموردی:بررسیماموعهتلویزیونیخ 

8(58،)۷8۹-۷5۹.

گذار.تهران:نورسیاستگذا ن عمومی د  ایران.  هان اجران سیاست چالش(.۷۹8۳کیومرث)اشتریان،

شناسان.تهران:جامعهگذا ن فرهنگی. ان بر  وش سیاستمقدمه(.۷۹۳۷اشتریان،کیومرث)

(.مطالعهوضعیتنگرشیدانواویاندرموردفضایاداریدرحوزهعمتومی۷۹۳1فرد،سیدمهدی)اعتمادی
.15-88(،8)۷1.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایراندانوگاه.

تهتران:موسستهتئو ن تا عما.. سازمان و مدیریت از (.۷۹۱5گهر،پرویز)نژادپاریزی،مهدی؛وساسانایران
بانکداریایران.

ها باا  ویرارد  مادیریت ساازمان(.۷۹8۱)ستیدپیماننژاد،پور،سیدحمید؛نادی،محمدعلی؛ورحیمیآت 
تهران:علم.شناسی سازمانی.  جامعه  وان

فصالنامه رهنگتی.هایف(.ارائهمدلیبرایتحلیتلمحتتوایسیاستت۷۹۳1آزادارمکی،تقی؛ومنوری،نوح)
.4۱-۱1(،81)1مطالعات فرهنگی و ا تبایات، 

های(.هویتفرهنگیایرانیان:ازرویکردهاینظریتامولفه۷۹8۳الدین؛وروحانی،محمدرضا)آشنا،حسام
.۷5۱-۷85(،4)۹یقات فرهنگی ایرانفصلنامه تحقبنیادی.

تهران:چاپار.فرهنگ علوم سیاسی. (.۷۹8۹راد،مینو)آقابخوی،علی؛وافواری

)چاپدوم(.)مترجمتان:مهتدیفرجتیونفیستهرد(مطالعات فرهنگی)نظریه و عملر (.۷۹8۱بارکر،کریس)
(811۹حمیدی(.تهران:پژوهوکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی.)تاریخاصلاثر:

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=236741
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=236741
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=236741
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=131830
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=131830
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=131830
http://www.sccr.ir/UserFiles/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_opt.pdf
http://www.sccr.ir/UserFiles/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_opt.pdf
http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=11&Sel=714917&langid=1
http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=11&Sel=714917&langid=1
http://www.iribresearch.ir/sanjesh/viewchekide.aspx?id=6&fid=58
http://www.iribresearch.ir/sanjesh/viewchekide.aspx?id=6&fid=58
http://www.iribresearch.ir/sanjesh/viewchekide.aspx?id=6&fid=58
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://www.jicr.ir/article_333_21b6d0a686b869b3acc3e0254be146a4.pdf
http://www.jicr.ir/article_333_21b6d0a686b869b3acc3e0254be146a4.pdf
http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1463.2174
http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1463.2174
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1318653&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1318653&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://jcsc.iaocsc.ir/article_19754_3f2c32cba5095187c53f6151a7003a1a.pdf
http://jcsc.iaocsc.ir/article_19754_3f2c32cba5095187c53f6151a7003a1a.pdf
http://www.jicr.ir/article_159_eff0fe7ef3e3586fa2d4ad69f933fc01.pdf
http://www.jicr.ir/article_159_eff0fe7ef3e3586fa2d4ad69f933fc01.pdf
http://www.jicr.ir/article_159_eff0fe7ef3e3586fa2d4ad69f933fc01.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=708593&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
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محمتدطتاهری(.تهتران:عبدالتوسعه مدیریت و  هبرن د  آموزش و پرو ش. )مترجم: (.۷۹۳5بوش،تونی)
(8118آواینور.)تاریخاصلاثر:

باقرساروخانی(.تهران:کیهان.عی. )مترجم: فرهنگ علوم اجتما(.۷۹11بیرو،آلن)

هایاستالم.هایتصویرسازمانیدانوگاهاسالمیازمنظررهنمود(.مؤلفه۷۹۳5تالی،منیر؛وعزتی،میترا)
.۹5۳-۹۱8(،8)5،مدیریت د  دانشگاه اس می

:رضامتاحوزی،.درلیآینده سرمایه اجتماعی دانشگاهیان؛ یک الگون تحلی(.۷۹۳5علی)تقویان،ناصرالدین
(.تهران:پژوهوکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی.۷۳۱-8۷۱)دانشگاه: تام ت نظرن و تجربه ایرانی

ویکترداستالمی.(.بررسیوضعیتفرهنگیدانوگاهآزاداستالمیواحتدرودهتنبتار۷۹8۱توحیدلو،اکبر)
.۷8۷-۷54(،۷)۷.فصلنامه پژوهش اجتماعی

محور:بتا(.ارائهمتدلفرهنتگستازمانیاحستان۷۹۳1احسان)توکلی،عبدالله؛حمیدیزاده،علی؛ورهبر،
.8۳-44(،۷)1.مدیریت د  دانشگاه اس میبنیاد.هاستفادهازراهبردنظریهداد

ها:بررستیهایمردانگیومردانگیستاره(.ستاره۷۹8۳سیدجواد)آبادی،چاووشیان،حسن؛وحسینیرشت
،فصلنامه تحقیقاات فرهنگایرانسینمایبعدازانقالباسالمیایران.تیییرالگویغالبمردانگیبازیگ

۹(4،)84-58.

.45-5۱(،8و۱)۳،ای عات سیاسی و اقتصادن(.ساختاقتدارسلطانی.۷۹۱4حااریان،سعید)

عباسزراعتوحمیدمسادسرائی.تهران،فیض.االستنباط. ترجمهاصول(.۷۹۱1نقی)حیدری،علی

.در:هان ایاران تاملی بر وضعیت موجود و مطلو  حوزه فرهنگ د  دانشاگاه(.۷۹۳1حیدری،محمدحسین)
(.تهتران:پژوهوتکده۷1۹-۷۱۳،گتردآوری:علتیقنبتری)دانشگاه د  بساتر محلی)دانشاگاه اصاهاان

مطالعاتفرهنگیواجتماعی.

تهران:یسطرون.مدیریت و  هبرن آموزشی. (.۷۹88خورشیدی،عباس)

قتم:دفتتران از حقوق دانشگاهیان د  آیینه قوانین و مقار ات. گزیده(.۷۹۳4عبدالله)دارابی،بهزاد؛ومرادی،
نورمعارف.

هایآموزشتیازمنظترهایرفتتارفرانقوتیدرستازمان(.مولفته۷۹۳5دیالمه،نیکو؛وافضلیقتادی،مونتا)
.448-4۷۱(،8)5،مدیریت د  دانشگاه اس میهایاسالم.آموزه

محمدعلیطوسی.تهران:مرکزآموزش فتا  انسانی د  کا . ترجمه (.۷۹۱1دیویس،کیت؛ونیواستورم،جان)
مدیریتدولتی.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://ensani.ir/file/download/article/20180319131214-10115-47.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20180319131214-10115-47.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=138731
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=138731
http://ensani.ir/file/download/article/20180319131252-10115-53.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20180319131252-10115-53.pdf
http://www.jicr.ir/article_155_e58d20176802d92d6aa6338c2a6bbd2a.pdf
http://www.jicr.ir/article_155_e58d20176802d92d6aa6338c2a6bbd2a.pdf
http://www.jicr.ir/article_155_e58d20176802d92d6aa6338c2a6bbd2a.pdf
http://www.jicr.ir/article_155_e58d20176802d92d6aa6338c2a6bbd2a.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20101209164913-449.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2709433&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550098&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=689006&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3928485&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3928485&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://ensani.ir/file/download/article/20180319131225-10115-50.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20180319131225-10115-50.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=541655&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=541655&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت...

جهرم:دانوگاهآزاداسالمی.شناسی و علوم انسانی. فرهنگ جامعه(.۷۹۳۷اله)راسخ،کرامت

ترجمتهشده د  جامعاه عار . )ن تغییرات تحریفان د با هپد ساال ن جدید: نظریه(.۷۹81شرابی،هوام)
سیداحمدموثقی(.تهران:کویر.

تهران:امیرکبیر. )چاپچهلوچهارم(.اصول و فلسهه تعلیم و تربیت(.۷۹۳۷شریعتمداری،علی)

گذاریفرهنگتیدرجمهتوریاستالمی(.واکاویسیاستت۷۹۳۷شریفی،سیدعلیرضا؛وفاضلی،عبدالرضا)
.55-۳1(،1۳)۷۳،فصلنامه مجلس و  اهبرد هاوراهبردها(.ایران)آسیب

 یزن فرهنگای.  گذا ن و برناماه مبانی سیاست(.۷۹8۷آبادی،امیر)صالحیامیری،سیدرضا؛وعظیمیدولت
پژوهوکدهتحقیقاتاستراتژیک.تهران:

(.ابعادفرهنگتی،اجتمتاعی،سیاستیهویتت۷۹88صدیقسروستانی،رحمتالله؛وقادری،صالحالدین)
. فصالنامه تحقیقاات وتگاهمحتلتحصتیل(هایسنتیومدرن)بهتفکیکداندانواویانبرمبنایمولفه

.۹5-15(،4)2فرهنگی ایران، 

تهتران:مدیریت و  هبرن د  مدا س: تئاو ن و عما. مبتنای بار  ویرارد اسا می. (.۷۹۳5عبداللهی،بیژن)
پژوهوگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.

آمدهایقصدنودهناشیاز(.بررسیجوسازمانییکماتم دانوگاهیوپی۷۹88علیخانی،محمدحسین)
.85-4۳(،۹)۷.هان مدیریت منابع انسانی پژوهشآن.

نگرشی ناو باه سیاسات فرهنگای: سیاسات فرهنگای از دیادگاه (.۷۹۳8اله؛وقلیچ،مرتضی)فاضلی،نعمت
تهران:تیسا.مطالعات فرهنگی. 

هایفرهنگیاستادانبترهایتهرانبهفعالیت(.نگرشاعضایهیئتعلمیدانوگاه۷۹۳۹جلیل)فتحآبادی،
.۳۱-۷۷1(،8)۱فصااالنامه تحقیقاااات فرهنگااای ایاااران،نامتتتهارتقتتتاء.استتتاسمتتتادهاولآیین



فرهناگ د  دانشاگاه ها.پذیریدانواویان؛عواملتأثیرگذارواولویت(.مسئولیت۷۹۳4اله)الهی،سیففضل
.۹8۱-۹41(،۹)5،اس می

)چاپبیستوشوم(.تهران:نورویرای . یزن آموزشی مبانی برنامه(.۷۹۳۷فیوضات،یحیی)

هنگ د  گذا ن و فر سیاستگذاریاقتدارگرایانهودموکراتیکفرهنگی.در:(.سیاست۷۹8۷کاشی،غالمرضا)
.تهران:مرکزبازشناسیاسالموایران.ایران امروز

ایازبرنامته(.کاوشیدرعملکردمدیریتآموزشیبتهعنتوانمولفته۷۹8۳کاظمی،صدیقه؛ومهرام،بهروز)
.۷8۳-۷5۹(،۷۱)5،فصلنامه مطالعات برنامه د سی ایرانوزان.آمدرسیپنهاندرتربیتارزشیدان 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2529300&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=622687&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=622687&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=622687&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://nashr.majles.ir/article_54_b2726914567655dbe55ef3aa958aa024.pdf
http://nashr.majles.ir/article_54_b2726914567655dbe55ef3aa958aa024.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3762184&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3762184&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://www.jicr.ir/article_121_688156988b5e99a2e6691e53d423517c.pdf
http://www.jicr.ir/article_121_688156988b5e99a2e6691e53d423517c.pdf
http://www.jicr.ir/article_121_688156988b5e99a2e6691e53d423517c.pdf
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.08.002
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4053137&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4053137&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://ensani.ir/file/download/article/20101108125404-2.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20101108125404-2.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3226483&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3226483&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.26.005
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.26.005
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.26.005
http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.26.005
http://ensani.ir/file/download/article/20170408083133-10114-45.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20170408083133-10114-45.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=567648&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=680134&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=680134&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=125099
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=125099
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تهتران:پژوهوتکدهمطالعات فرهنگی دانشاگاهی د  ایاران. (.۷۹۳5حبوبه)محسینیکاظمی،عباس؛وحاج
مطالعاتفرهنگیواجتماعی.

پژوهشای  فصالنامه علمای(.بررسیرابطهبینرهبریپدرساالرانهوآوایکارکنتان.۷۹۳4کریمیوشااعی)
.81-۹۱(،۷1)8،هان دولتی مدیریت سازمان

هان تحقیق کمی و کیهای د  علاوم تربیتای و  وش(.۷۹۳8ویس)گال،مردیتدامین؛بورگ،والتر؛وگال،ج
احمدرضانصرودیگران.تهران:سمت؛دانوگاهشهیدبهوتی.ترجمه )چاپشوم(.شناسی وان

هایهاوموان عواملحیاتیموفقیتتتفکترراهبتردیدرستازمانان(.پیور۷۹۳5محمد)لبافی،سمیه؛وابویی،
.۷۷۱-۷51(،۷)۷1،اندیشه مدیریت  اهبردنهایفرهنگیشهراصفهان.فرهنگی؛مطالعهموردی:سازمان

حمیرامویرزاده(.تهران:میزان.)ترجمهشناسی. فرهنگ جامعه(.۷۹88مارشال،گوردن)

تهران:سمت. یزن آموزشی.  مبانی برنامه(.۷۹۳1محسنپور،بهرام)

شناسان.تهران:جامعه وش تحقیق کیهی. (.۷۹۳8محمدپور،احمد)
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