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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،55-88 ،)4(11 ،پیاپی ،44زمستان 1931
نعمتالله؛فالحتی،لیال؛ومزینانی،مهدی(.)۷۹۳۱پدرساالریفرهنگی؛سبکیازمدیریتفرهنگیدرنظام
موسیپور ،

تربیتمعلمایران.فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.55-88،)4(۷1،

شاپا8118-۷84۱:

 نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

پدرساالری فرهنگی؛
سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایران

*

الهموسیپور،1لیالفالحتی،2مهدیمزینانی


نعمت

3

دریافت 1931/40/11 :پذیرش1931/1/11 :

چکیده

حوزهمدیریتدرنظامآموزشعالیازنخستینحوزههاییاستتکتهارتبتا گیتریبتادانوتاویانوفراینتد

دهیبهذهنیتآنهاراآغازمیکند.مطالعهاینفرایندازدوجنبهممکتنومهتماستت:آنچتهمتدیران،


شکل
فرهنگتیبتهعنوان

منظرسیاستتگذاری

یکنند.اهمیتجنبهدوم،از
ارادهمیکنند؛آنچهمخاطبانبرداشتم 
،زمینهستازیبترایبهبتودسیاستتها،و

یندسیاستگذاری

ها،جایگاهذینفعاندرفرا


سیاست
الزمۀاجرای
تنظیمپیونهادهایسیاستی،همیوگیومحوریاست.مقالهحاضردرپیکاوشوبازشناسینظریدیتدگاه
وخوانویاستکهدانواومعلماندانوگاهفرهنگیاندرموردمدیریتفرهنگیدانوگاه،بهعنتوانزیرنظتامی
هایمواهدهموارکتی(موارکتکنندهدرنقت 


هایالزمازطریقروش

دارند.داده
ازنظاممدیریتدانوگاه،
مواهدهگر)ومصاحبه(روشهدایتکلیات)گردآوریشتدهاند.درمصتاحبه۹5،نفترازدانوتاویان(۷۳

ند.مصتاحبههتابتا

دانوگاه،بانمونهگیریهدفمندانتخابشتدها

دخترو۷1پسر)و5نفرازمدیرانفرهنگی
نظامدار(منسوببهاستراوسوکوربین)در4سطح،تحلیلشتدند.درجریتانتحلیتل۷1۳،مفهتوم،
روش 
کتهدرنهایتتبتهنظترپژوهوتگران،برستازندۀستبکیازمتدیریت

۷5مقوله،و5مقولۀعمدهپدیدارشتدند
درحتوزهسیاستتگتذاریو

بومیتفرهنگیایرانی،بهنامپدرساالریفرهنگی،هستند.ایتننتواازمتدیریت،

ُ
نتیبتر
وتکجنسیتی،درحوزههدایتوهماهنگی،مبت 
کبعدی ،
بربرنامهریزیعمودی،ت 

برنامهریزی،مبتن 
ی

یبرنگاهبانیومراقبتاست.ستلو پدرانته،امتیتازیاستتکته
غیرسازی،ودرحوزۀپای ونظارت،مبتن 
میتوانداینسبکمدیریتیراتعالیبخ ،کارآمد،مطلوب،وارزندهمعرفیکند.

فرهنگی،نظامتربیتمعلم

،مدیریتفرهنگی،سیاستگذاری

کلیدواژهها:پدرساالری

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

رساله دکتری نویسنده مسئول با عنوان «ارزیابی سیاستها و فعالیتهای نهادهای فرهنگی در زمینه
* این مقاله برگرفته از  
دانوگاههایدولتی»است.

تربیتنامحسوسدر
.1دانویاربرنامهریزیدرسیگروهآموزشابتداییدانوگاهفرهنگیان،تهران،ایران .


.2استادیارپژوهوکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،تهران،ایران .


سیاستگذاریفرهنگیپژوهوکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعی،تهران،ایران(نویسندهمسئول).

.3دانواویدکترای



 .۱مقدمه

تواندمقولهایتحلیلی،نمونهیاالگوییآرمانی،اصلیتفسیرگر،یایتک


کهمی
«پدرساالری»1
نظریهرسمیبهشمارآید(شرابی،)85،۷۹81،2بانوشتدن3جوامت ،درحیطتهستنتقترار
طلبی،سیطرهجو یی،تکیهبر

گرفتوبهاندازۀهمانسنت،باتعبیرهاییغالبامنفیمانند 
کنترل

زور(هاو ۷۹81،4؛کریمیوشااعی،)8۹،۷۹۳4،تمرکتزاقتتدار،فرمانتدهی،وقتدرت
تصمیمگیریدردستانپتدر(بیترو85۳،۷۹11،؛وموستولینووکتالبرو،)81۷4،5تحمیتل

(آقابخویوافواریراد،)۷۹8۹،وابتزاریبترایموتروعیتدادنبتهروابت 

نظارتوسلطه

سلسلهمراتبیواستثماری(مارشال)818،۷۹88،6نقدوطردشتد،امتاشتایدنیرومنتدیو

یانگاشتنوکارکردهایسیاسی تاجتمتاعیآن(چاووشتیانو
ریوهداربودنایناندیوه،فطر 

حسینی،)11،۷۹8۳،اثربخوی،نبودجایگزینمناسببرایآن،ودالیلیازایندستباعت 
شدهاستکهشاهداستمراروبازتولیدآن،البتهدرشکلهایجدیدومتفاوتباگذشتهباشیم.
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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هاودیدگاههاییکهازبرخیابعاداینساختاجتماعیمانندتناستب


هایاخیر،نگرش
در 
سال
8

7

آنبافرهنگهایجم گرا(اوتکنوچنکسی ،)81۷8،خیرختواهی(ستویلو )81۷۷،وفراتتراز


)دفاامیکنند،افزای یافتهانتدوآنرا

آن،بهرهمندیازابعاداخالقی(وو،هوآنگ،وچان81۷8،9

10

برایفرهنگهایغیرغربی،مفیدواثربخ ارزیابیمیکنند(اوسولیوان  .)81۷1،
حوزههایمختلفسیاسی،اجتماعی،قضایی،واداریحتاکم
میتواندبر 
ساختیادشده 
لبنتدیاجتمتاعی،طریقیتت
شود.دستگاهدیوانیومدیریتیونظاماداری،درظهوراینشک 
داردوابزاریاستکهقدرتجابرانهبهعنوانبخویازهویتوماهیتپدرساالری،ازطریق
ستهای
سریانوجریانپیدامیکند(حااریان)41،۷۹۱4،؛ازاینرو،بسترمناسبوشای 

آن،
برایتالیوبازیابی«پدرساالری»است .
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 




ازمنظترسیاستتگتذاریفرهنگتیکتهمنظترمترجحو

تمرکزبراینبح وبخ ،بهویژه
برگزیتتدهمقالتتهحاضتتراستتت،ازچنتتدجهتتتاهمیتتتدارد؛نخستتتاینکتتهدرمطالعتتات
(کاظمیوحاجحستینی،۷۹۳5،

سیاستگذاریفرهنگیکمتربهمحی اداریتوجهشدهاست

.)۷۹8ایندرحالیاستکهمحی یادشدهبهعنوانیکتیازمحتی هتایپرارتبتا وپیوتتازدر
انسیاستهتایفرهنگتییتاهمتانمحتی اجتمتاعی،زمینتهستاز

ارتبا گیریمتقابلبامخاطب
(اعتمادیفرد)۱1،۷۹۳1،و

فضاهاومیدانهایدیگر

شکلگیریذهنیتونگرشآناندرمورد

(فضتلالهتی)۹۹۳،۷۹۳4،استت.دوماینکته،شتناختایتنمحتی 

بخویازرفتارهایآنان
تهاکمک
قسیاستگذاریفرهنگی،کاه چال ها،وافزای اثربخویفعالی 

میتواندبهتوفی

افتزونبتراین،نحتوه

انپتور۷۹۳۹،؛حیتدری.)۷۹۳1،
کند(اشتریان۷1-۷8،۷۹8۳،؛مختاری 
نگرشبهمحی اجرایسیاستهایفرهنگی،هموارهازموضتوعاتیبتودهاستتکتهدرمراحتل
سیاستگذاریعمومی،تأثیرشگرفیداشتهاست(اشتریان .)88۷،۷۹۳۷،

بررسیاینمحی میتوانداهدافآشکاریاتلویحی(ضمنی)مختلفیمانندارائۀتوصیف
هاوبرنامههتایمتوردنظر(فاضتلیو


ترفعالیت
دقیقیازیکمحی برایسازماندهیعقالن 
ی
قلیچ۷11،۷۹۳8،؛تالیوعزتی)۹11،۷۹۳5،ترسیمشتیوهوروابت محیطتیمتؤثربتر
یتتتبترا 
بتهلحاظفرایند 
تتبهویژه 
سیاستگذاری 

اجراییکسیاست،نقدیاشایدارزشیابی
(اعتمتادیفترد،۷۹۳1،

وماننداینهتارادنبتالکنتد

هایمناسبتر،

ارائهراهبردهاوسیاست
تواندباتمرکزبرگروههایگوناگونیاناامشود.ازآنااکه


اینحوزهمی
.)11همچنین،بررسی
عنوانغایتسیاستتفرهنگیتتت«مخاطبتان»وتلقتینوتیییتردرآنتان

تتبه
ازمیانکنوگران 
هتایذهنتیآنهتانیتز


توبرداشت
اهمیتبیوتریدارد(بارکر،)۷۱،۷۹8۱،1شناختذهنی

پیدامیکند .

محوریتوموضوعیتبیوتری
نحوهنگرشمخاطبتانفعالیتتهتای

اینمقالهدرپیآناستکهباطرحاینپرس که«
استتهتایفرهنگتی

نگیبهمدیریتفرهنگیبهعنوانبخ مؤثریازمحتی اجترایسی

فره
نزدمخاطبانفعالیتهایفرهنگتیوجتود

چگونهاست؟»،خوانویکهازاینسبکمدیریتی
داردراصورتبندینظریودرضمن،ارزشیابیکند .
سیاستگذاریفرهنگیقلمداد

ازآنااکهجمهوریاسالمیایران،دولتحداکثردرعرصۀ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

میشود(وحید،)۹11،۷۹81،طبیعتاپرس یادشدهبرایقالتبمطالعتاتیفعلتی،کتالنو

سترگونیازمندتحدیدحدوداست .
مقالهحاضربهنگرشبخویازنهادآموزشعالیبهمدیریتفرهنگتیمستتقردرهمتان
میشود،زیرادانوگاهیاندرسطحکوور،مرجعیتتوسترمایهاجتمتاعیبتاالو
نهادمحدود 
نگترشستازیبترایاقوتارو

بلکهبرتریدارنتد(تقویتان)۷۳۱،۷۹۳5،وپیتروآن،ازتتوان
جامعهدانوگاهی،نظامتربیتمعلمنیزبرتریو

طیفهایاجتماعیدیگرنیزبرخوردارند.در

اولو یتممتازومتمایزیدارد،زیراایننظام،رسمامسئولتربیتنیروهاییاستکهبایدامتر
یعنینظامتعلیموتربیتکوور،بازتولیدکنندوطبیعتا

فرهنگیرادرگسترهایوسی ازجامعه،
هارسوخورسوبمیکند،دوبارهبهنظاماجتماعی،نفتوذکتردهو


آنچهدرذهنیتونگرشآن
کیلمیشود،جایگاه

معلماززیرنظامهایفراوانیتو


تربیت
بازگوتدادهمیشود.اگرچهنظام

عمتده،منحصتربهفترد،و

تتتبرابتراستنادرستمیومصوبتتت
دانوگاهفرهنگیاندرایننظام 
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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انحصاریاست(اساسنامهدانوگاهفرهنگیان.)۷۹۳1،دانوگاهیادشدهبهاینسببکهعنوان
درچارچوبسیاستهایفرهنگیوآموزشیشورایعتالیانقتالبفرهنگتیو

دانوگاهدارد،
وزارتعلومعملمیکند،ساختاردانوگاهیبرایآندرنظرگرفتهشدهاست،وزیرماموعته
نهادآموزشعالیاست،امابهلحاظنحوۀپیونهادرئیسدانوگاهومأموریتخاصیکهبترای
بیارتبا نیست .
آموزشوپرورشدارد،بااینحوزهنیز 

تأمیننیرویانسانی
باتوجهبهآنچهمطرحشد،پرس مقالهحاضرتحدیدومعطوفمیشودبه :
بتهعنتوان
)نگرشمخاطبانفعالیتهایفرهنگیبهمدیریتفرهنگیدانوگاهفرهنگیان ،

۷
بخویازمحی اجرایسیاستهایفرهنگی،چگونهاست؟ 
)8ایننگرشدرقالبکدامسبکمدیریتیقابلیتتبییندارد؟ 
 .۲چارچوب نظری

میگیترد(مارشتال.)818،۷۹88،
گستردهایازرواب اجتمتاعیرادربتر 

پدرساالریطیف
نق پدری،یکنق سنتیبرایرهبراناجتماعیاست.رهبرمیتوانتددربستیاریازمتوارد
منبعیبرایپاسخبهتمایالتواحساساتپیروانبهشمارآیدوپیرواناوراهمچونپدریکته
همتوویقوهمتنبیهاوجنبۀدلسوزیدارد،بپندارندومسائلوموکالتخودرابااودرمیان

ازاوستتمیگویتد،متدیران

بگذارند(عبداللهی.)۷88،۷۹۳5،ویلیاماوچیکتهنظریتهZ
مؤسسههابایدهمانرویهورفتارپدرانهودلسوزباکارکنانراکهدرسازمانهایژاپنیمرستوم
دوساسانگهر.)۷۹۱5،رفتارپدرانهدرهمهمؤسسهها،مناستبو

است،اعمالکنند(ایراننژا
سازمانهایآموزشی کهمدیرانومعلمتانبتاکودکتانونوجوانتان

تأثیرگذاراست؛بهویژهدر
سروکاردارند،ایننوابرخورداهمیتبیوتریدارد(عبداللهی .)۷81،۷۹۳5،
پدرساالریدررواب سلسلهمراتبی،بینباالدستوزیردستکهداراینق هایمتفتاوتی

رخمیدهد(موسولینووکالبرو.)81۷4،1ویژگتیاساستیروانی تاجتمتاعیجامعتۀ

هستند،
کاروچهمترقیتتسلطۀپدر(پاتریتار یتاپدرستاالر)استت.ازایتن


چهمحافظه
پدرساالر 
تت
طریق،بینحکمرانوتودهوبینپدروفرزند،تنهارواب عمودیوجوددارد؛درهردوزمینه،
یبتر
ارادۀپدری،ارادۀمطلقاستکههمدرجامعهوهمدرخانوادهازطریقیکاجماامبتنت 
فاتواجبتارواردعمتلمیشتود(شترابی۹۷،۷۹81،؛راستخ.)8۷5،۷۹۳۷،

مراسموتوری
خانوادهایکهدرآنپتدرازاختیتارختودبترایارتقتایرفتاهختانوادهاستتفاده

پدرساالریدر
میکند،کامالموهوداست؛بنابراین،رهبریپدرساالرانه،نوعیسبکرهبریاستکتهدرآن

رهبتتر،خیرختتواهیپدرانتتهوقتتدرتسلستتلهمراتبیراهمزمتتانب تهکتتارمیبتترد(هتتومفریز،
َ
ن،نوویسویک.)81۷4،2
سنگ،هد ُ
رندلوفت

کنترلطلبیوسیطرهجوییرانیزدرختودداردکتهمیتوانتدمنطتق
«پدرساالری»،مفهوم 
وبهسوی
وبهسویاقتدارمیلکندیامنطقخودخواهانهبهخودبگیرد 
خیرخواهانهداشتهباشد 
َ
نگ،چنگ،کو،وچئونگُ 81۷4(3
)بعتداخالقتیرا
استبدادگرای یابد(هاو .)۷۹81،چ
ُ
میافزایند .
نیزبهایندوبعد 

یگیردتتا
ویژگیدیگرپدرساالریایناستکهطرفمسل ،نگرشهاورو یههاییرادرپی م 
نواندهدکهبرایزیردستانخودنق مراقبتیوتأمینیدارد(مارشال .)818،۷۹88،
معنایزیرمیافزاید :

شرابیبهاینبح ،عهدومیثاققبیلهایرانیزبه

4
استت.تعبیترگروهگرایتی،

گروهگرایی
«نیرویمحرکۀبرجستۀساختارتحتسلطۀقبیله ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 




فصلنامهعلمیـپژوهشی


63
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

کارمیرود،گرای سلبیاستکهنخست«خود»1راازهمۀ«دیگران»2


طورکهدرایناابه

آن
متضادتقسیممینمایتد»(شترابی،

جدامیکند،سپسدرسطحیباالتر،دنیارابهجفتهای

 .)1۷،۷۹81
پدرساالریدرمعناومفهومپی گفته،درحوزهمدیریتفرهنگیکهتوجهاصلیدرآنبته
مقتام،ازایتدهها،

معطوفمیشودنیزامکانظهتوروحضتوردارد؛البتتهدرایتن

برنامهریزی

بتهمعنای
مطالعاتفرهنگیاستفادهمیشود.مدیریتفرهنگتی ،

وروشهای 

دادهها،مفاهیم ،

اموروفعالیتهتایفرهنگتیاستتوماننتدهترنتوامتدیریتستازمانی

سازماندهیوادارۀ
دیگری،الزاماتخاصخودرادارد؛بنابراین،درمدیریتفرهنگتی،تمتاموظتایفستازمانی
انااممیشود(فاضلیوقلیچ .)۷11،۷۹۳8،

تدرقلمرواموروفعالیتهایفرهنگی

مدیری
قابلبررستیومطالعتهاستت:وجتهستازمانیو
مدیریتفرهنگیدراینمعنا،ازدووجه 
وجهسیاستگذاری .

مدیریتی،و
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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مدیریتفرهنگیحاضردرحوزهآموزشعالیودانوگاه،دروجهستازمانیختوددرقالتب
نهادهاوسازمانهاییمانند{معاونتفرهنگی}جهاددانوگاهی،نهتادنماینتدگیمقتاممعظتم

رهبریدردانوگاهها،معاونتفرهنگیواجتماعیوزارتعلتوم،تحقیقتاتوفنتاوری،وحتتی

ونمتودپیتدامیکنتدوازایتنلحتاظ،ذیتلمباحت متدیریت

بسیجدانواویی،اعمتالشتده

سازمان،3ازجملهبح فرهنگسازمانی،4جوسازمانی،5ونیزمدیریتآموزشی،قرارمیگیرد .
تهاییمانندمحتی اجتمتاعی،6فرهنتگ،7فضتا،8احستاس،9و
جوسازمانیکهباعبار 

شخصیت10نیزازآنیادشدهاست(دیویسونیواستتورم۹4،۷۹۱1،11؛علیختانی،۷۹88،
)88دریکتعریف،بهشیوۀبرخوردسازمانبااعضایخود،توصیفوتصریحشدهاستکه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



درونتیستازمانستنایدهمیشتود

ازویژگیهتای

بهوسیلهادراکاتکارکنانوتوصتیفآنهتا

(مالزهی.)81۹،۷۹۳5،هریسن،1چهارنواجوستازمانیرا،بتاتوجتهبتهستبکمتدیریت
محتور،وظیفتهمحور،و

قتدرتمحور،نق 

سازمان،شناساییکردهاستکهشتاملجوهتای
دستوری،ساختارقابلرؤ یتقدرت،اتکتای

است.جوقدرتمحور،دارایرهبری

مردممحور

نادی،ورحیمینژاد،

زیردستانبهسرپرستان،وتصمیمگیریدررأسسازماناست(آت پور،
 .)588،۷۹8۱
مدیریتفرهنگیدرنهادآموزشعالیایران،براساسمفادراهبردشماره8ستنددانوتگاه
ننامۀجام 
تها)آیی 
اسالمی()۷۹۳8وهمچنین،بندهای۷و4بخ «ه»(وظایفومسئولی 
مدیریتدانوگاههاومؤسساتآموزشعالی،پژوهویوفنتاوری(دارابتیومترادی،۷۹۳4،

)۷۳1ذیلمدیریتآموزشینیزقرارمیگیرد .

تهتایافتراد
مدیریت،2رهبری،3یاادارۀ4مراکزآموزشی«،فرایندیاستکتهتمتامفعالی 

هایتعلتیموتربیتت،

سازمانهایآموزشیوپرورشیرادرجهترسیدنبتههتدف

همکاردر
همسووهماهنگکردهوبااستفادهدرستازمناب فیزیکتیوانستانی،زمینتههایمستاعدو

(نیازآذری .)۷15،۷۹8۷،
هدفهاییادشدهفراهممیکند» 
مناسبیرابرایتحقق 
بیناینفعالیتهتاوافتراد«،ستبکمتدیریتی»یتا«متدل

همسوسازیوایاادهماهنگی
نامیدهمیشود«.سبکمدیریت،یعنیرفتارهاینسبتاپایتداریکتهتوست متدیرانو

رهبری»
کتارگرفتتهمیشتودو

مربیانآموزشگاهدرادارۀامور،برقراریارتبا ،وبرخوردبادیگترانبته
میتوانآنرابهعنوانالگوییمتفاوتازشخصیتاشخصدیگرتوتخیصداد»(میرکمتالی،

 .)۹4-۹1،۷۹۱8
سبکهایمختلفوفراوانیبترایمتدیریتومتدیریتآموزشتیشناستاییشتدهاستت


(ناناوندزواراسوامی،وسوامی81۷4،5؛چتری81۷8،6؛ورکتوز811۳،7؛بتوش،۷۹۳5،1

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

سبکهای
۹۱؛میرکمالی.)۷۷۹،۷۹۱8،الرنسآپلی(2بهنقلازخورشیدی ،)۷54،۷۹88،
هوتگانهشاملتتوح ،بردگتی،ختدمتگزاری،پدرستاالری،رفتاهی،موتارکت،
مدیریتی  
اعتماد،وسیاستمداری3رامعرفیکردهوبرایننظراستتکتهدرستبکپدرستاالری،متدیر
هتامیدانتد.

نسبتبهکارکنانخود،احستاسپدرانتهایداردوختودرامستئولکمتکبتهآن
میکنتدو
هاونظریههایختودرابراستاسمنتاف زیردستتاناختذ 


تصمیم
ینترتیب،مدیر،
بها 
زیردستانازآناطاعتمیکنند .

نیزمیتواندپدرساالرانهباشد.دراینحتوزهنیتز

دروجهسیاستگذاری

مدیریتفرهنگی
کتهبخوتیازآنهتابتهمفهتومو

هشتدهاستت

هاوستبکهای)گونتاگونیارائت

الگوها 
(مدل

نزدیتکاستت.مکگوییگتان)8۳-۷44،۷۹88(4ونیتزاستیونستن5

لفههایپدرساالری
مؤ 
(بهنقلاز:شریفیوفاضلی)۱۹،۷۹۳۷،درتعبیرینزدیک،ستهگفتمتاندولتتی،بتازاری،و

ارتباطیراشناساییکردهوبرایننظرندکهدرگفتماندولتی،مداخلۀروشنگرانهدولتبترای
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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هتاازتمامیتطلتبو

بازمهندسیروحجامعه،بهصورتفرضعمومیوموتر تمتامدولت
میکند .
اقتدارگراتالیبرالوسوسیالدموکرات،موروعیتپیدا 

میوتتتلکروزیتتته،۷۳۳۷(6بتتتهنقلاز:وحیتتتد)8۳8،۷۹81،دواصتتتطالح«دولتتتت

نحوهسیاستگذاریفرهنگیدرسطحجامعه

خودبزرگبین»و«دولتفروتن»رابرایمعرفی

خودبزرگبین،اینحقرابرایخودقائلاستکهبتهجتایشتهروندانو

کارمیگیرد.دولت

به
برایآنهاتصمیمبگیرد .
آزادارمکتتتیومنتتتوری()11،۷۹۳1دوسرموتتتق«آرمتتتانگرا»و«واقتتت گرا»رابتتترای
عهتدهدارپیتادهکتردن
برشمردهاندکتهدرمتوردنخستت،حکومتت ،

استگذاریفرهنگی
سی 
وتعبیرایدئولوژیکازآرمانهادارد(مقتتدائیو

آرمانهاوپالودنحوزهفرهنگعمومیاست

ازغندی .)۷۷،۷۹۳5،
یکسانسازیفرهنگی،تکثرگراییفرهنگی،ووحتدتدرتکثترفرهنگتینیتزدر

الگوهای





،اصتولوارزشهتایمقدستی

یکسانسازی

فرهنگیمطرحشدهاند.در

سیاستگذاری

حوزه

فرهنگی،یتکنقطته

ارزشهای
وجوددارندکهدیگرانبایدآنهارابپذیرند.اینطرحهندسی 
یهایختودراستامان
کانونیوهناارینرااختیتارکتردهاستتکتهبرمبنتایآن،تمایزگتذار 
برارزشهای

ایهندسیوسلسلهمراتبی،مبتن 
ی


گیریجامعه

طرح،شکل
میبخود.نتیاۀاین

واالاست.هدفاینالگو،کنترلفرهنگیاست(کاشی5۱-58،۷۹8۷،؛صالحیامیتریو
عظیمیدولتآبادی .)۳۷-۷18،۷۹8۷،

اشتریان()88۷-88۹،۷۹۳۷دراینزمینتهبتهالگوهتایپدرستاالرانهودموکراتیتکاشتاره
جمیکندکهبراساسآن
ومداخلهگر،دیدگاهیرادرادارهامورترو ی 

میکند.یکدولتپدرساالر

تصتمیمگیرندهاصتلیاستتوهتمدر

سیاستتگذاری،

دولت،همدرمرحلهتوخیصمستئلۀ
فصلالخطاباست.چنیندیدگاهیبتی از
یاستهایعمومی 
تصمیمگیریواجرایس 

مرحلۀ
ایسلسلهمراتبیوتابعیازرواب قدرترسمیمیداند .

هرچیز،اجرایسیاستگذاریرابه 
گونه
کمینههایی
هایاالگوهاییادشده،برمبنای 

مروریبرادبیاتبح نوانمیدهدکه 
سبک
گذاریوبرنامتهریزیوستازماندهی،هتدایتو


سیاستت
کهمدیریترابرمیستازند،یعنتی«
هویتوماهیتپیدامیکنندو

هماهنگی،نظارتوارزیابی»(فاضلیوقلیچ)۷1۱،۷۹۳8،
درواق ،تمامیابخویازاینابعاددرهرسبکیاالگوییموردتوجهوتأ کیدبتودهوبستتهبته
های
لفه 
آنهاوجوددارد،عنوانیبهسبکدادهشدهاست.برهمینپایه،مؤ 
موضعیکهدرمورد 
ُ
قابلتنظیمهستند .
پدرساالرانهدرهربعدمدیریتیبهشرحجدولشماره( )۷
مدیریت


لفههایبرسازندهمدیریتپدرساالرانه 
جدولشماره(.)1م ؤ 
ُبعدمدیریتی

م ؤلفه

برنامهریزی ،وسازماندهی
سیاستگذاری  ،


رتمحور،تمرکزگرا
سلسلهمراتبیوعمودی،قد 

هدایتوهماهنگی

غیرسازی

نظارتوارزیابی

طلبیوسیطرهجویی،مراقبتونگاهبانی


کنترل


نههاییادشده،ستبکمتدیریتفرهنگتیو
دراینمقالهتالشبرآناستکهبرمبنایکمی 
آندردانوگاهفرهنگیان،شناساییوصورتبندینظریشتدهومبنتاییبترایارائته

جلوههای

پیونهادهاوسیاستهاقرارگیرد.


فصلنامهعلمیـپژوهشی
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پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

 .۳پیشینه پژوهش

مدیریتفرهنگیدرنهادآموزشعالی،بهدالیلیازجملهفرعیانگاشتنحوزهفرهنگوتربیت
نسبتبهآموزش،کمترموردتوجهوبررسیهایمستقلبودهاست .

ازمیانپژوه هایموجودکهارتباطیبابح حاضردارندمیتوانبهمواردزیراشارهکرد :
یفرد()۷۹۳1درمقاله«مطالعهوضعیتنگرشیدانواویاندرمتوردفضتایاداری
اعتماد 
درحوزهعمومیدانوگاه»کهبااستفادهازمصاحبهاناتامشتدهاستت،روابت سلستلهمراتبیو
وزههتتای
اداریدانوتتگاههایموردمطالعتتهدرح 

زیموتتارکتگریزفضتتای

برنامتتهری

فراینتتد
رفاهیتفراغتیراازدیددانوتاویانگتزارشکتردهاستت.اگرچتهایتنروابت درقالتبعنتوان

دادههایآننیزبرایاینمنظورگردآورینوتدهاستت،بهستبب
،تبییننظرینودهو 

پدرساالری
قابلاستفادهاست.البتهاینپژوه موتخص
کهبربرخییافتههایپژوه حاضردارد ،

تأییدی
کهآیافضایرفاهیتفراغتی،فضاهایاداریحوزهفرهنگتیرانیتزدربترمیگیتردیتا

نکردهاست
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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تگراماننددانوگاهتهتراناستت
فبهدانوگاههایغیرمأموری 

خیر.همچنین،اینپژوه معطو
تگرایکسانباشد .
فرهنگیبادانوگاههایمأموری 

ضرورتهای

کهنمیتواندبهلحاظ

تتتوکلیوهمکتتاران()۷۹۳1درپژوهوتتیبتتاعنتتوان«ارائتتهمتتدلفرهنتتگستتازمانی
احستانمحوررااز

احسانمحور:بااستفادهازراهبردنظریهدادهبنیاد»الگویفرهنگسازمانی

ویژگیهایانسانیدرمدیریت،بهمفهوم

آموزههایدینیاستخراجکردهاندکهبهسببتوجهبه

فرهنگینزدیکمیشود،اماهمچنتانستلو پدرانته«،ستلوکی

سلو پدرانهدرپدرساالری
َ
همدالنه»وازجنسرواب ن َسبیوفراترازواژههاییچون«احسان»است.همچنین،درایتن
آموزهها،سازمانوهویتسازمانیموضوعیتندارد؛ازاینرو،برختیازابعتادایتنفرهنتگ،

ینپیدانکردهاند .

درحوزهبرنامهریزیوسازماندهی،امکانطرحوتبی

بهویژه
صدیقسروستانیوقادری()۷۹88درمقاله«ابعتادفرهنگتی،اجتمتاعی،سیاستیهویتت
ومدرن(بهتفکیکدانوگاهمحلتحصتیل)»کتهبتهروش

لفههایسنتی
دانواویانبرمبنایمؤ 
وبانمونتهای۳1۳نفتریدرستطح5دانوتگاهمستتقردرتهتراناناتامشتدهاستت،

پیمایوی
عنوانیکیازشاخصهایهویتفرهنگیسنتیدانواویان،بررسیکردهوبته

پدرساالریرابه
اندکهدانواویاندانوگاهعلمیتکاربردی،گرای بیوتریبهاینمؤلفتهدارنتد.


اهرسیده
ایننتی
لفههتایهویتتفرهنگتیستنتیوبراستاس
دراینپژوه برایپدرساالریبهعنوانیکیازمؤ 

ومتردبتهعنوان

برابرنهادیکهبرایآنوض شدهاستتتتیعنیهویتفرهنگیمدرنوبرابریزن
نیبرسلطهمردان،منظورومترادشتدهاستت
نظامسلسلهمراتبیمبت 

شاخصآنتتازپدرساالری،
ُ
مفهوم،میتواندجنبهوبعدیازپدرساالریفرهنگیباشد.البتتهایتنپتژوه ازبرختی

کهاین
جنبههابرایبح حاضر،کفایتتبیینندارد؛نخستبهاینسببکهنوانگاهبهپدرساالریدر

برنگاههایمدرناستوبهنگاهایرانیمحوریتندادهاست؛دیگریوپیترو

اینپژوه  ،
مبتنی
هماننگاهپیوین،درنظرگرفتنپدرساالریبهمعناییبسی ،یعنینابرابریزنومرداستکهاین
تکشاخص،توانتبیینمفهومیگسترده،چندمعنایی،وتاریخیبهنامپدرساالریراندارد؛دلیل

انتخابشدهبادانوگاهفرهنگیاناست .

دانوگاههای

سوم،تفاوتسنخ
نوانمیدهد«،پدرساالریفرهنگتی»،ضتمنامکتانتبلتوروتالتیدر

ادبیاتموضوا
داریونظاممدیریتماموعههایسازمانی،کهالبتهنمودهاونمادهایمتدرنو

محی هایا
میتوانددرهمانمعناومفهومپیوینیابخوتیازآن،ظهتوریافتتهو
شمارمیآید ،

امروزیبه
تالیپیداکند.همچنین،بااینکهممکناستعنتوانپدرستاالریدرنگتاهنخستت،وجهتی
مبانیومبادیموروعیتبخ یاالگوهایآرمانی

امامیتواند

انتقادیرادرذهنتداعیکند،
باتوجهبهآنها،اصالحوارتقایابد .

ومثالیاینیزداشتهباشدو
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 .۴روششناسی

هایکیفیمیباشدکهبرایاناامآن،مراحلوفرآیندهایزیرمورد

اینتحقیقازنواپژوه 
توجهقرارگرفتهاست:
 .۴-۱روش گردآوری دادهها

(موتارکتکننتدهدرنقت 

هاازروشهایمصتاحبهوموتاهدهموتارکتی

برایگردآوریداده

مصاحبهشتوندگانپرستیده

مواهدهگر)1استتفادهشتد.پرست هاییکتهبایتددرمصتاحبهاز

محورکمینههایبرگرفتهازادبیاتنظتری،موتخصشتدند؛

میشد،بهصورتغیرقطعیوبر

نامیدهاند.شیوه
گال،بورگوگال،۷۹۳8(2ج،)۹5۷،۷اینروشرامصاحبهباروشکلیات 3

گیریهدفمداربود .


گیرینیزنمونه

نمونه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



آنهتادر
مصاحبهدردوسطحاناامشد)۷:مدیرانصف(اجرایی)فرهنگی،زیترانقت  
دیدگاههایمخاطباناصتلینظتاممتدیریتفرهنگتیدانوتگاه

دانوگاه،زمینهرابرایبازتاب
انبرنامهها:با5نفرازمدیرانفرهنگیو۹5نفترازدانوتاومعلمان

فراهممیکرد؛)8مخاطب
دانوگاه(۷۳دخترو۷1پسر)ودرماموا41،نفر،مصاحبهاناامشدوتاجاییادامهیافت
طرحشدهدرجلسههایمصاحبه،
اشباادردادههابهدستآمدوموخصشدکهمباح م 

که
تکرارمعانیومفاهیمپیوینهستند .
هاوهمسوبانظرجانسون،کهسهمعیاراعتبارتوصتیفی،اعتبتار


اعتباربخویبهداده
برای
میدانتد(کتاظمیومهترام،۷۹8۳،
تفسیری،واعتبارنظریرابرایمطالعتاتروایتی،مهتم 
دادههااستفادهشد .
سهگانۀیادشدهبرایاعتباربخوی 
وههای 
،)۷۹8ازشی 
هاوبرنامتههای

سیاستگذاریواجترایسیاستت

همزمان،پژوهوگربهمنظورفهمنحوۀ

فرهنگیدانوگاهفرهنگیان،بهمدتیکستالدردانوتکدهشتهدایمکتهدانوتگاهفرهنگیتان
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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هاوفعالیتتهتایدانوتکدهونیتزدر


برنامته
مواهدهگتردربرختی

رفتوآمدداشت،بهعنوان

جونوارههایمرتب درتهرانوارا شرکتکرد .

 .۴-۲روش دادهپردازی
1

،رویههایگوناگونی
شیوهها 
دراینبخ ،شیوههایتحلیلیمتمرکزبرمعنا انتخابشدند.دراین 

مانندکدبندیمعنایی،2تلخیصمعنایی،3وتفسیرمعنا4وجودداردودربخت کدبنتدیمعنتایی،

دوروشتحلیلتماتیک5یاموضوعی،وتحلیلنظریهزمینهای6قراردارند(محمدپور)۷۹۳8،کته
نظریهزمینهایاستفادهشدهاست .

ویژگیها،وقلمروپژوه ،ازتحلیل
بهدلیلجنس ،

نظامدارمنسوببهاستراوسوکوربین،7درمقابلدورویکرددیگردرکوفنظریته
روش 

دادهپتردازیدر
ورویکردساختوسازگرایانۀچارمتاز ،9بترای 

زمینهای،یعنیرویکردگالسر8

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

زمینهای،بیوترموردتوجهبود،زیرااینروش،بسیارعینیودقیقاستوبرای
چارچوبنظریۀ 
نظرمیرسد .

مناسب 
تربه

پژوهوگرمبتدیدرپژوه هایکیفی،
هادرچندسطحاناامشد :

براساساینرویکرد،تحلیلمصاحبه
درسطحنخستکهسطحیبسیارابتداییبود،تحلیلبراساسیادداشتهایشخصتی
پژوهوگراناامشد؛ 

شدنتماممصتاحبهها،

سطحدومتحلیل،مربو بهایاادمفاهیمبودکهپسازمکتوب
سطربهسطرآنمطالعهوچندبارخوانیشدوباتوجهبهمحتوایهرسطریاچنتدستطر،یتک

مفهومودرماموا۷1۳،مفهومپدیدارشد؛ 
گونتهایکتهمفتاهیمتولیدشتدهدرمرحلتۀ
بته 
ایاادمقولههابود؛ 

سطحسوم،مربو به
مقایسهشدندتایکمحورموتر برایایاادمقولتهبتهدستتآیتد.درایتن

پیوینبایکدیگر
بخ ۷5،مقولهشکلگرفت؛ 
وباشکلگیری

درسطحچهارمکهسطحنهاییبود،ارتبا مقولههابایکدیگربرقرارشد
5مقولۀعمدهتحتعنواننظریه«پدرساالریفرهنگی» ،چیدمانیافتهوتبیینشدند .
 .۴-۳قابلیت اعتماد دادهها

تأمیناعتبارروشنظریهزمینهای،ازمعیارهایچهارگانهلینکلنوگابا)۷۳85(1استفاده

برای
اطمینانپذیری،وتأییدپذیریدرپژوه کیفی

ری،انتقالپذیری،

شدکهازچهارمعیارباورپذی
ناممیبرند .


درمتتتوردمعیتتتارنخستتتت،یعنتتتی«باورپتتتذیری،»2ازدوروش«بررستتتیتوستتت 

موارکتکنندگان»3و«توصیفتوس همتایان»4استفادهشد.براساسروشنخست،پتساز

یتابتهصتورت
نآن،محتوایمصاحبهازطریقرایانامته 5
مکتوبشدنمت 

اناامهرمصاحبهو

میشدتتاازدرستتی
فردمصاحبهشوندهانتقالداده 

حضوری،همراهباتحلیلهایابتدایی،به
مصاحبهکنندهدراینزمینته،اطمینتانحاصتلشتود.همچنتین،براستاسروش

برداشتهای

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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وتحلیلشده،دراختیاربرخی

هاییازمصاحبههایکدگذاری


قسمت
توصیفتوس همتایان،
نقابلاعتمادتتکهپیوترازاینروشاستفادهکردهبودندتتقرارگرفتتتتادرستتی

ازپژوهوگرا
سوگیریدرتحلیلهایابتدایی،بررسیشود .

روندکدگذاریوعدم

2

نمونهگیریهدفمند »استفادهشد.بته
انتقالپذیری»1ازروش« 
درموردمعیاردوم،یعنی« 

دربرنامتههایفرهنگتیبراستاسمعیارهتایی

اینمنظور،باافرادیکهارتبا وموارکتآنهتا
حضوردرفضاهاوبرنامههایفرهنگی،تکتراراستمدر

مانندمعرفیازسویمسئولفرهنگی،
میشد،مصاحبهاناامگرفت .
وماننداینها،موخص 

فهرستاسامیافرادبرگز یدهفرهنگی،
نانپذیری،»3ازروش«کفایتتاجتمتاعی»4استتفادهشتد؛
درموردمعیارسوم،یعنی«اطمی 

ودیتدگاههای

یتهها
نترتیبکهپسازتتدو ینکلیتاتوچتارچوبمفتاهیمومقولتهها،نظر 
بهای 
ودستتاندرکارانبرنامتههایفرهنگتیونیتز

تحلیلیبهتعدادیازمستئوالن،دانوتاومعلمان،
استادانمحترمراهنماومواورارائهشدکهعمومایافتههارادرستوقابلاعتمادارزیابیکردند .
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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یادداشتتهتای

درراستای رعایتمعیارچهارم،یعنی«تأییدپذیری،»5ازروش«نگتارش
6

کارمیرفتت)

تأملی »(کههنگامانااممصاحبهیاپسازمکتوبکردنمتنکاملمصاحبهبه
بهرهگیریشد .


 .۵یافتههای پژوهش

تمعلتمدرایترانکتهدانوتگاهفرهنگیتان،میتراثدارآناستت،
تاریخچۀطوالنینظتامتربیت 
ُ
ازجملهبعداداریومتدیریتیآن،حتاکم
ودیدگاههاییرادرابعادمختلفدانوگاه،

نگرشها

میتتوانآنرابتاعنتوان«پدرستاالریفرهنگتی»
شدهترینادبیتات ،
شناخته 

کردهاست کهدر
توصیفکرد .
درفرهنگهتایجمت گراکتهدرآنهتا

اینسبک،ضرورتابارمعناییمنفینداردوبهویژه
تطابقزیاد،مسئولیتبیوتردرقبالدیگران،ووابستگیبیوترموردتوجهاست،مفهوممثبتتی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

تلقیمیشود(کریمیوشااعی)8۹،۷۹۳4،؛ضمناینکهمطالعاتمربو بتهپدرستاالری

ردکردهانتدوبتر

دیدگاههاییراکهپدرساالریراکامالاقتدارگرایانهتوصیفمیکنند،

درآسیا،
ایننظرندکهمدیرانپدرساالر،حمایتوپوتیبانی،ودفتااومراقبتتازپیروانوتانراتتأمین

میکنند(پلگرینیواسکاندورا .)8118،1


حوزه،امریزمینهمنتد

باتوجهبهاینکهسبکیادشده،معطوفبهحوزهمدیریتبودهواین

وزمانمنداست(سریت81۷۹،2؛الو)81۷8،3ونیزبهسببتفاوتیکهعنوانونق «پدر»

بایدبهتفصیل،تبیینشود .

درجوام مختلفدارد،
ویژگیهاینمونهآماریپژوه ،یعنیدانوتاومعلمانیکتهبتهتبیتینایتننتواازنظتام

مدیریتفرهنگیدرسطحزیرنظامیازآموزشعالییتاریرستاندند،درجتدولشتماره()8
آمدهاست.مصاحبهشوندگانغیرمدیردرسنین۷۳تا8۹سالبودند .


ایمصاحبهشوندگان 


هایزمینه

ویژگی
جدولشماره(.)2

فصلنامهعلمیـپژوهشی


ردیف

جنسیت

مشخصاتفردیو/یاتحصیلی

رشتهفعالیت


۷

خانم

کارشناسیعلومتربیتی

مدیراجرایی

13

8

خانم

کارشناسیزبانعربی

مدیراجرایی

۹

خانم

امورپرورشی

مدیراجرایی

پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

4

آقا

کارشناسیعلومتربیتی

مدیراجرایی

5

آقا

کارشناسیعلومتربیتی

مدیراجرایی

1

خانم

دبیریزیستشناسی،ترم5


هیئتهایمذهبی


۱

خانم

رشتهکودکاناستثنایی،ترم5


نقاشی 

8

خانم

رشتهدبیریشیمی،ترم۹


کالسهایتفسیرقرآن


۳

خانم

رشتهدبیریشیمی،ترم۹


کالسهایتفسیرقرآن


۷1

خانم

رشتهدبیریشیمی،ترم۹


کالسهایتفسیرقرآن


۷۷

خانم

تربیتبدنی،پردیسامامخمینیگرگان

رشته


طراحی

۷8

خانم

رشتهآموزشابتدایی،پردیسامیرکبیر،ترم1


تحقیقوپژوه

۷۹

خانم

رشتهآموزشابتدایی،پردیسامیرکبیر،ترم1


تحقیقوپژوه

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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ردیف

جنسیت

مشخصاتفردیو/یاتحصیلی

رشتهفعالیت


۷4

خانم

ترم۹علومتربیتی

عکاسی

۷5

خانم

ترم۹علومتربیتی

خ

۷1

خانم

رشتهعلومتربیتی،پردیسزینبکبریارا ،ترم1


ساختنرمافزار


۷۱

خانم

۷8

خانم

رشتهعلومتربیتی،پردیسنسیبهتهران


۷۳

خانم

رشتهعلومتربیتی،پردیسشهیدرجاییاصفهان


داستاننویسی


81

خانم

علومتربیتی،پردیسبنتالهدیبوشهر،ترم5

رشته


رشتهطراحی

8۷

خانم

88

خانم

رشتهعلومتربیتی،دانوگاهباهنرهمدان


رشته علومتربیتی،پردیسامامجعفرصتادق(ا)بانتورد،

ترم۹

رشتهآموزشکودکاناستثنایی،پردیسشهیدباهنرفتارس،
ترم1

رشتهعکاسی،سرود
بازیهایرایانهای


رشتهفیلمکوتاه
وبالگنویسی


8۹

خانم

رشتهعلومتربیتی،دانوگاهباهنرهمدان


تهیهمحتوا


84

آقا

رشتهعلومتربیتی،دانوگاهشهیدباهنرارا ،ترم5


قرآنیواذانواحکام

85

آقا

زیستشناسی،پردیسشهیدباهنرمرکزی

رشته


قرآنیواذانواحکام

81

خانم

(آمتتوزشوپتترورشپی دبستتتانیو

رشتتتهعلتتومتربیتتتی
دبستان)،استانمرکزی

قرآنیواذانواحکام

8۱

آقا

رشتهعلومتربیتی،ترم1


تولیدمحتوایالکترونیکی

88

آقا

شتهعلومتربیتی،پردیسشهیدرجاییشیراز،ترم5
ر 

داستاننویسی

رشته


8۳

آقا

(آمتوزشوپترورشابتتدایی)،پتردیس

رشته علتومتربیتتی

بهبهان

فیلم

۹1

آقا

رشتهدبیریالهیات،پردیسباهنرارا ،ترم4


تحقیقوپژوه

۹۷

آقا

رشتهالهیات،پردیسباهنرارا ،ترم۹


تحقیقوپژوه

۹8

آقا

پردیسشهیدرجاییشیراز

نرمافزارورایانه


۹۹

آقا

ترم،۹پردیسشهیدرجاییفارس

تلخیصکتاب

۹4

آقا

رشتهدبیریزیست،پردیسشهیدباهنرارا


نی،تولیدنرمافزار

جونوارههایقرآ


۹5

آقا

رشتهعلومتربیتی،پردیسشهیدبهوتیموهد


لیدنرمافزار

جونوارههایقرآنی،تو


۹1

آقا

رشتهتربیتبدنی،ترم،۹پردیسامامخمینیگرگان


رشتهطراحی

۹۱

آقا

رشتهعلومتربیتی(آموزشابتدایی)،ترم1

تحقیقوپژوه

۹8

آقا

رشتهعلومتربیتی،ترم،۹پردیسگیالن


تحقیقوپژوه

۹۳

آقا

رشتهعلومتربیتی،ترم،1پردیسزینبکبریارا


41

آقا



رشتهعلومتربیتی،ترم،۹پتردیسامتامجعفترصتادق(ا)

بانورد

تولیدمحتوایالکترونیکی
عکاسی-سرود

درجتدولهایشتماره()۹و()4

ومقولههایبرسازندۀسبکمدیریتیموردبحت ،

کدها
شدهاند :
بهتفصیلمطرح 
کدهاومقولهها 

جدولشماره(.)9
ردیف
۷
8

کدها

مقولهها


گاه،ضرورتسختگیری بهکارگیری همزمان خوفورجتا


عنوانمحلامنوتکیه
حراستفرهنگی،اتاقفرهنگیبه
درمحی خوابگاهیبرایمدیریتاوضاا،برگزاریکمیتهانضباطیواعمالاحکام برایکنترل
آنبرایعدمرعایتشئونظاهری،بازتابنظرمسئولفرهنگیدرگتزین وآینتده خیرختتواهیواعمتتالقتتدرت
ذرهذرۀکاراشون،ظاهرشون،حرف
ها،ادبیکهنگهمیداره ،


شیلیمخاطبانفعالیت
سلسلهمراتبی

آمدبیرونوون،مسئولفرهنگتیمیگته

زدنوون،راهرفتنوون،خوابگاهوون،رفتو

۹

کهیامثالحراستمیگهکهاینمثالنمازنیومده،مثالردبوه،یابهختاطرتترساز
دونستنیتافکترمیکتردنکتهاگتهبیتان،


جورمسائل،شایداولنمی
حراستواین

مراقبتونگاهبانی

مسئوالنفرهنگییاحراستدانوگاهنگاهمیکنه،یهترسیهمدانواوهاداشتن.
4
5
1

تمامجریانهتارو،

اگهبتونیممسئولفرهنگیایداشتهباشیمکهبتونهمدیریتبکنه

هیچکدومباهمهماهنگیندارن،هرکیکارکرد،فبهاالمراد،کارهمنکردحقوق 

روسرماهمیگیره،اونیکهانگیزهوعرق روداشتهباشه،وقتت روداشتتهباشته،

تتونیمبچتهروکتنفیکتونکنتیم،اونتیکتههستتن

حال روداشتهباشه،متانمی
کتارینمیتونته


مستئولفرهنگتیهیچ
کنیم،مطلوبخانوادههاست،یته

حفظوون

محوریتستادوحوزهمرکزی
مطلقبودنارادهستاد
احستتاسمستتئولیتوتعهتتدو
رستتتتالتفتتتتردیدراجتتتترای
مأموریت

امابایهنیرومیخوانکتارکتنن،انتظتاراجترایتمتام

بکنه،کاررووسعتمیدن،

الیاللته،
هاییکهمیرسه،استاداییکهقربتا 

نامههادردانوگاهتمامبخ  
نامه
بخ  
بهنظرمن،چونسیستمماکالمتمرکزه،خیلیازکتارادارهکنتترلمیشتهازطترف
مسئولینوخودبچههامسئولاصلینیستن،مسئولینخودشتونموتکالتومتوجته

کنن،بررسیکتننبیوتتربچتهها


بدوناینکهبهمابگناینموکالتمحلمی
بون،
تر،بهزوربهمامیگفتنشمابوینید،گفتنکهمتثال


هایمتنوا

خوان،برنامه

چیمی
رویاینبیوترمانوربدیم،همونهفتهیهجلسهبرگزارکنیموتمومبوهبتره،کتاراو
۱

مسائلفرهنگیحتمابهیهاتاقفکراحتیاجداره،...بایدیهتیمیتوتکیلبوتهروی عمتودیبتتودنبرنامتتههاوعتتدم
هابهتامتیدمکتهکتار


دوماهفکرکنندبعد،بههمهبچته
یهمسئله،حداقلیکماه،
ذینفعان
توجهبه 

بوته،بتهنظترمتنبایتددوبتاره

بچههایهوقتتیداده
نظرمبایدبههمه 


اناامبدن،به
بهوونوقتداد،فعالیتساختاریواجتماعیحاکمبترایناتاایاتابنمیکنته،

چونبهاییدادهنمیشهبهکارشون...یهدلزدگیبراشونپی میاد،ولیاصتالایتن

شه،دانوگاهماکههماهنگیخیلیسختانااممیگیره،یعنیما


درنظرگرفتهنمی
توایندانوگاهفرهنگیاندیگهیعنیفرصتنفسکویدننداریم،بیوتربهدردشتون
بخورهکارگاهمهارتزندگیوکارگاههمینتمرینصبر،ولیکستیازمتانخواستته
دلیلبگیم.

فصلنامهعلمیـپژوهشی


11
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

ردیف

کدها

8

دوگانهفرهنگوآموزش 

ولیعصر،جوتهران،جتو
بهوونمیگفتیمدانواویآزاد،آموزشیها،جوچهارراه 


۳



هتایهفتتادیوهوتتادیجتوابنمتی

،ایندوره
دانواویی
دن،متذهبیان...متا ،دوگانهدرونوبیروندانوگاه
یبودن}،دانواوهایناپیوسته،
بیوتریایهنگاهبدبینانهایدارن{بهحاابومذهب 

دوگانهدینوفرهنگ
هایهنربافعالیتهاوبخ فرهنگیدانوگاه

همراهنبودندانواویانرشته

۷1
۷۷
۷8
۷۹

مقولهها


ها،تاجاییکهنفسداریتموتتوانداریتموای ارتبا چهرهبهچهره


بیرونرفتنبابچهوشنیدندرددلآن
تنکناردانواوبهعنوانکتارمتؤثرفرهنگتی ،دلستتتتوزیازرویاحستتتتاس

چهرهبهچهرهونوس

میایستیم،ارتبا

ارتبا بافرهنگیدرساعاتغیرکالسیوغیتراداری،ارتبتا صتمیمانهتربتاواحتد مسئولیت
فرهنگی،مسئولفرهنگینق الگوییومؤثریداره،خودمستئولفرهنگیمتون ،...غلبهنق برجایگاه

مسئولفرهنگیخببیوترتمرکتزدارهتتوایتنکتار،عتدالت،تتوشبیوتترباشته،
شاخصهاییکسانیمثالهست،ولیتتوعمتلایناتاشتایدنباشته،بتااونکتادر

یوونخیلیگرمگرفتهبودیم،اولینچیزیکهتعیینکنندهاستت،رابطهایتهکته

اجرای
طرفمقابل،میزبانبرقرارمیکنه،مستلمااولتینکستیکتهتتأثیرداره،همونتهکته
اممیدهکهمربو بتهمستئولفرهنگیته،ریاستتدانوتگاه
ریزیهاشروانا 
برنامه 

ایتنجتورییتهحستاب
دوتاشونباهماگهکارکنن،ریاستتدانوتگاههتمباشته ،
۷4
فصلنامهعلمیـپژوهشی


خیلیمیتونهتأثیرگتذار

تأثیرگذارباشه،سابقۀباالییداشتهباشه،اونواستفادهکنن،
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متیگتیمحتمتا
ایرومیبینیمفالنیهستت ،


ای،خودمونوقتیبرنامه

ویژه
برنامته کارآمدیرواب بهجایضواب
خوبیه،اونشخصیتیکهنفوذبیوتریدارهمیرن،مثالروحانیتتکستیکتهبتونته

تهاییکهبرشیدارنبیندانواوها،ازنظربنده،مدیریتماموعته
باشه،شخصی 
میگم،مستئولفرهنگتی
میتونهخیلیمؤثرباشه.خودشخصمدیر،منبوخصه 

همبابچههاگرم

میتونهتأثیربیوتریرودانواوهابذاره.یعنیاونهمجوونبود،

بود.
فرمودن،بسیایبودنبتاالی۳1درصتددانوتاومعلمانمنتختب


آقایپناهیانمی
حاکمیتفضایمذهبیدردانوگاهفرهنگیتان،بتهقتول

دانوگاهدرمرحلهگزین ،
شته،ازظاهرشتونفکترمیکنتی


حسینینمی
آقایپناهیانکسیباحسابوکتاب،

مذهبینیستن،شأنمعلمیوپوشت متناستببتاآن،چتوناثترشروتتوبچتهها
دیدیم.داشتیمموردی،کهمانتوییرفته،محابهوچادریبرگوته،چرااردوهافقت 

۷5

جنبهمذهبیداره؟،چرااردوهاجنبهتفریحتینتدارن؟،جنبتهمتذهبیوورزشتیو
فکرمیکننکارفرهنگییعنیهمتینکارهتایمتذهبی،

غیرهنریکالسها،عموما

مسئلهایننباشهکهباحاابهیاغیرمحابه،بهمسائلسطحی،مستائلفرهنگتیکته
انتوجهمیشه،خیلیزیادبرحیطۀفرهنگیودینیواعتقادیواینتا


خیلیسطحی
ُ
زنموگاهگداریوگاهیآثارعالمتهجتوادی


کنه،ازشهیدمطهریحرفمی

کارمی
کنمیتاازآثتارآیتاللته


گیرهوازآثتارایوتوناستتفادهمتی

آملیمیاددستمنومی
مصباح،اگرتوحوزۀاسالمیودینیباشهامتیازخاصداره.

مرجعیتفرهنگدینی

مقولههایعمده
جدولشماره( .)4
ردیف
۷

مقولهها


مقولههایعمده


کارگیریهمزمانخوفورجابرایکنترل،خیرخواهیواعمال نگاهتامینیومراقبتی

به
قدرتسلسلهمراتبی،مراقبتونگاهبانی

مسئولیتوتعهدورسالتفردیدراجترایمأموریتت،عمتودی
ذینفعان
به 
بیتوجهی 
بودنبرنامههاو 



۹
4
5

دوگانه فرهنگوآموزش،دوگانهدرونوبیتروندانوتگاه،دوگانته ستتتازماندهیازطریتتتق

دینوفرهنگ

غیرسازی

ارتبا چهرهبهچهره،دلسوزیازرویاحستاسمستئولیت،غلبته سلو همدالنه
نق برجایگاه،کارآمدیرواب بهجایضواب
مرجعیتمعنایدینیفرهنگ

مدیریتفرهنگیپدرساالرانه

برنامهریزیعمودی

محوریتستادوحوزهمرکزی،مطلقبتودنارادهستتاد،احستاس
8

نظر یه

ریزیتک ُبعدی


برنامه

هایبرسازندهاینسبکمدیریتیبهشرحزیرهستند:

مؤ 
لفه
 .۵-۱حوزه سیاستگذاری ،برنامهریزی ،و سازماندهی

برنامهریزیمتمرکزوعمودی،توهمیبی نیستت
برنامهریزیعمودی:اگرچهگفتهشدهاستکه 

بتادامنتهمحتدودتتابستیارگستتردهمیشتوند

برنامههادرفراینداجرا،گرفتارتیییراتتی
ودرنهایت ،
(مهرمحمتتدیوهمکتتاران،)858،۷۹۳۹،ستتاختارسلستتلهمراتبیوانضتتبا محوردانوتتگاههای
تگرا،ازجملهدانوگاهفرهنگیان،داعیهیادشدهرابهچال میکود.درایتندانوتگاه،نظتام
مأموری 
هایفرهنگتتیدرحوزههتتایستتتادیتتتدوینوبتترایاجتترابتته


وبرنامتته
فعالیتهتتا

برنامتتهریزی

تهتاییادشتده،زمینهستازو
اقداممیشود،زیترافعالی 

زیرماموعههاابالغوبراساسمتنابالغیه،

وارکتمخاطباندرجونوارههاومسابقاتیاستکهبایدهمگونیوهمستانیحتداکثریدر

بسترم
شود.بههمیندلیلوالبتهدالیلدیگتر،

منظورپاسداشتعدالتتترعایت

هاتتبه
تماممراحلدرآن 
هتاوبرنامتههانقت دارنتدو


مقتامموتارکتدرفعالیت
ذینفعان،بهویژهدانواومعلمان،تنهتادر

حوزههتایفرهنگتیپرست هایی
ورودبهدانوگاه،ازآنهادرموردعالیقوتاندر 

اگرچهدرابتدای
کنندوحتیدرقالبگروههایمختلفیکهتحتپوش 

شودوفرمهاینظرسنایراتکمیلمی


می
برنامتهریزینقوتی
یشوند،درعمل،در 
ساماندهیم 
معاونتفرهنگیواجتماعیدانوگاههستند ،
برنامههاکهبیوترنتزددانوتاومعلمان،محستوسو
میشود،بازخوردهای 
ندارند.اینفرایندباع  
ریزیواصالحبرنامههانوود .

موجوداست،واردفرایندبرنامه

فصلنامهعلمیـپژوهشی


19
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

سیاستتتگذارانوبرنامتتهریزانفرهنگتتیوعتتدمموتتارکتنماینتتدگان

نتتواچیتتن 
برنامهریزیواجترایفعالیتهتایفرهنگتیونیتز
دانواومعلماندرسطوحستادیواستانی 
توکیلنوستپساجونوارهبهابتکارنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانوتگاهفرهنگیتان
بیستتوشوتموهمچنتین،

دیتدگاههایدانوتاومعلماندرجوتنوارۀ

برایارزیابیودریافت
مصاحبهشوندگانباکتد

تصریحدانواومعلمانبهاینموضوادرقالبگزارههاییمانندآنچه
هایعمودیبودنفرایندبرنامهریزیاست .


ازنوانه
کردهاند
111و11۱اعالم 
گفتهاند«:ببینیدمایک،بله،اومدنبتهمتاگفتتنشتما
مصاحبهشوندگانکد111و 11۱

هایمختلفباکانونهاتوکیلبدید،ولیصترفا


هایمختلفشرکتکنید،انامن

بایدطیف
توکیلدادیم،هیچکاریاتفاقنیفتاد .»...
میرسدچنینرویکردی،برآمدهازماهیتدانوتگاهفرهنگیتانباشتدکتهیتک
البتهبهنظر 

تگرااستوقراراستدر«ترازیتعریفشتدهوموتخص»،نیترویانستانی
دانوگاهمأموری 
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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،شاخصهاینیتروییادشتده،از

ازآموزشوپرورشراتربیتوتأمینکند.برایناساس

موردنی
پی موتخصهستتندوایتننیترویانستانیاستتکتهبایتدختودرادرچتارچوبوقتوارۀ
تعریفشدهقراردهد .

ددرنظتامبرنامتهریزی،

تکبعدی:اصل«جامعیتت»،یکتیازاصتولموردتأ کیت
برنامهریزی 

برنامههایپرورشی،تربیتتی،وفرهنگتی)استت
آموزشیبهمعنایعامآن(شامل 

برنامهریزی
بهویژه 
(فیوضتتات۱8،۷۹۳۷،؛محستتنپور.)۷۷۷،۷۹۳1،درهمتتینچتتارچوب،بتترجامعیتتتاهتتداف
بایدجنبههایمختلفرشدانسانازقبیتل

کههدفهایتربیتی

آموزشیتأ کیدوتصریحشدهاست
جنبۀمعنوی،اجتماعی،عاطفی،بدنی،وعقالنیرادربرگیرند(شریعتمداری .)۹۹،۷۹۳۷،
درمقابل،نظامفرهنگیدانوگاهفرهنگیان،متعهتدومتمایتلبتهیتکفرهنتگختاصیتا
برداشتتتخاصتتیازفرهنتتگ،بتتهنامفرهنتتگدینتتیشتتدهاستتت.ایتتندرحتتالیاستتتکتته
بهآن،خواستارتوجتهبتهبرنامتههاو

اولویتدهی

دانواومعلماندرکناراینفرهنگوالبتهبا
قالبهایفرهنگیمرتب بافراغت،ماننتداردوهتایتفریحتییتا
فعالیتهایدیگری،بهویژه 

ینهاییدارد .
نشانههاوتبی 
یادگیریموسیقی،هستند.اینداعیه ،
برقالبومحتوایبرنامههایفرهنگیکهذیلعنتوان


هایتوجهبهاینفرهنگ،افزون

نوانه
استکهدرمصاحبههامطرحشدند؛براینمونته،

قرآنوعترتقراردارند،گزارههایمختلفی

درفعالیتهای

دانواومعلمیباکدمصاحبۀ1۷8درپاسخبهاینپرس کهدالیلغیرفعاالن
فرهنگیکداماستمیگوید :

انتقاداتیکهبچههادارن،مثالاردوهایفرهنگیه.چرااردوهافق جنبۀمذهبی

نمیبرنبا
میگنچرااردوهاجنبۀتفریحیندارنومثالاصفهانوشیراز 
داره .
اینکهمتقاضیزیادیهمداره.یاچرامثالکالساهم جنبهمذهبیوورزشی
داره،جنبهموسیقینداره .

افزونبترالتزاماستنادفرادستتیو
کهمیتوانبرایچراییچنینرویکردیارائهداد ،

تبیینی
ستههاوانتظاراتخانوادههایدانواومعلماننیزهست.
موریتگرای دانوگاه،خوا 

ماهیتمأ
دانواومعلم118دربرابرپرس ازتاو یزیاعدمتاو یزاختال درمحی هتایآموزشتیو
فرهنگیدانوگاهبرایننظراستکه :
ختانوادهختودمتنایتن

مطلتوبخانوادههاستت؛متثال

محی هایجداگانه ،
یحمیدن .

دانوگاهروبههمینخاطرترج
درمباحثیمانندموسیقیونواپوش معلمان،بایدبترایتنمتوارد،مالحظتاتفقهتیو
مصالححکومتیرانیزافتزودکتهنظتامفرهنگتیدانوتگاهرادربرابترخواستتههاومطالبتات
یدارد .
دانواومعلمان،تاحدودیمقاوموبستهیاغیرمنعطفنگهم 
فعالیتمیکند،حدودا

کجنسیتی:دانوگاهفرهنگیانکهبرمبنایتفکیکجنسیتی
نگاهت 
نیمتتیازهتتردوجتتنسزنومتتردرادرواحتتدهایدانوتتگاهیختتوددررشتتتههایمختلتتف
یهای
سیاستگذار 

میکند،امازنانبهاندازۀتعدادشانیامتناسبباآن،در
تحصیلی،میزبانی 
دانوگاهی،ورودودخالتندارند.مسئوالناصلینهادهایفرهنگی،مردانهستندومتدیران

آنهادرزماناناامپژوه ،مردانبودند .1
یواسطۀ 
ب

برنامتههارامردانتهکتردهواقتضتاهایزنانتۀبرختی

اینوضتعیت،ختوان فعالیتهتاو
تهتای
برنامتههاوفعالی 

فعالیتهایفرهنگیرانادیدهانگاشتهاست،وبااینکهدربستیاریاز

دستتکمدرمقتامتستهیلاجتراو

،میتواندمتییریاساسیواثرگذاربهشمارنیاید،
فرهنگی 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

حاتاالسالم دکترصادقزاده،معاونفرهنگیواجتماعی دانوگاه،جنابآقایدکتر

.1درمعاونتفرهنگیواجتماعی دانوگاه،
حاازی ،مدیریت برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی دانوگاه ،جناب آقای دکتر دهقان ،ریاست اداره امور اجتماعی ،و جناب آقای
حاتاالسالم دادگر مسئولیت آن را

بنایی ،مسئولیت اداره امور فرهنگی معاونت را بهعهده داشتند .در ماموعۀ نهاد نمایندگی که 
اقدامگری نیز حضور نداشتند .بسیج دانواویی نیز
پررنگتر از زنان بود و در سطح کارشناسی و  

بهعهده داشتند ،حضور مردان ،
اگرچهکامالمستقرنودهبود،باحضوریکمردبهعنوانفرماندهبسیجدانوگاه،مأموریتهایواگذارشدهرادنبالمیکرد .

فصلنامهعلمیـپژوهشی


16
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

عنوانیکشتابدهنده،مؤثرودرخورتوجتهاستت؛بترای


دانواومعلمانبه
افزای موارکت
نمونتته،دانوتتاومعلمیبتتاکتتدمصتتاحبۀ،1۷5دربتتارهچرایتتیعتتدمموتتارکتبخوتتیاز
هایفرهنگیمیگوید :


درفعالیت
دانواومعلمان
نمیانوبهکارفرهنگیعالقهنووننمیدن،دوقوترهستتن:یته

بچههاییکه

قورهستنکهواقعایاعالقهندارنیااینکهباالخرههمتونفرهنتگختانوادگی
ایاابنمیکردهکهاینابخواناونقدرآزادانهوتواینبسترکاربکنن .

 .۵-۲هدایت و هماهنگی

یابیوهویتبخوتیاستت(آشتناوروحتانی،

غیرسازی:غیرسازی،بخویازفرایندهویت

برساختگراییفرهنگی،فرهنتگ،

رساختگرایی،بهویژه

.درنظریههایب

)۷۱5-۷۱1،۷۹8۳
ترینومهمترینمنب هویتاستکهبراساسآن،افرادوگروهها،هموارهباتوسلبهاجزا


غنی
هویتمییابند،زیرااینعناصترواجتزا،توانتاییچوتمگیریدر

وعناصرفرهنگیگوناگون،
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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ننیازانسانهابهمتمایزبودنوادغامشدندرجم دارند(صتدیقسروستتانیوقتادری،

تأمی
میتواناستداللکردکهغیرسازی،ازقابلیتکاربستدرفراینتد
.)41،۷۹88بههمیندلیل 
هدایتوهماهنگیمناب انسانیبرخورداراست .
حرفهایمعلمبراستاسمعیارهتاو
معلموصالحیتهای 

نگاهغالبدراینحوزه،تعریف
تربیتتمعلم،

سنتهاییاستکهدردورانپیوادانوگاهی دانوتگاهفرهنگیتان،یعنتیمراکتز

شکلگرفتهاست .
گفتههایاینمستئولفرهنگتی
ازنوانههاییکهبیانگرحاکمیتچنیننگاهیاست ،

یکی
یکیازواحدهایدانوگاهیباکدمصاحبۀ11۷است :
مکهبهوونمتیگفتیمدانوتاویآزاد...،

مایکدورۀدوساله،دانواوازبیرونآوردی
موکلداشت.تنهاسالیکتهمتاکمیتتهانضتباطیگذاشتتیمو

براینمونهظاهرشون
همونسالبود.اینهانهازنظروض ظاهری،نتهازنظتر

احکام رواعمالکردیم،
هیچکدومدرچارچوبمعیارهایمانبودن ....
لباس،ونهازنظرنماز ،

آنگتاهکته
نگاهیادشدهدرجونوارۀ تدریسبرتردانوگاهفرهنگیان،1نمودبیوترییافتت؛ 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

نقلقول یادشده ،از مواهدات
 .1این جونواره در پردیس شهید چمران دانوگاه فرهنگیان در تاریخ  8۹آذر  ۷۹۳4برگزار شد و  
پژوهوگراست.

تیافتهوشاغلدرامرتربیتدردانوگاهفرهنگیان،
دبیرجونواره،بهعنوانیکیازاستادانتربی 
تمعلمودانوتگاهفعلتیفرهنگیتانرا«معلمتان
تیافتهدرغیرنظامآموزشیتربی 
معلمانتربی 
هویتمعلمیوتنهتابتهاتکتای

کهبدوندریافتونهادینهسازی

ساندو یچی»،یعنیمعلمانی
شدهاند،خواند .
دان خودواردامرتدریسوحوزۀمعلمی 
هویتبخوی،وهدایتافراددرگروههایخودی،

کارکردغیرسازیبرایایاادهماهنگی،
)نیزقابلبرداشتاست .

ازپژوه نساج،مهرابیکوشکی،رهبر،وپوررنابر(88،۷۹۳4
 .۵-۳نظارت و ارزیابی

تهایذاتیوقتانونیحراستتی
نگاهتأمینیومراقبتی:اینویژگی،بیوتردرپینوتمأموری 
تهایفرهنگیوتربیتی،غلبهیافتتهاستت.بتاتوجتهبتهستاکنشتدن
دانوگاهبهحوزۀفعالی 
درخوابگاههایدانواویی،کهمقولۀحراستوتأمین

،بهویژهدختران،
تعدادیازدانواو یان 
خانوادههارادربافتیباحاکمیتت«فرهنتگغیترت»،

تازآنهابهنمایندگیاز

امنیتومراقب
زمتتانمستتئولیتهای


تصتتدیهم
وحیتتاتیمیکنتتد،وبتتهکتتارگیرییتتکنفتتربتترای

مهتتم
قابتلتوجیتهوتوضتیح
فرهنگیتتربیتیوامورحراستی،بهدلیلکمبودنیرو،تسریایننگتاه ،

برهمینمبنا،پذیرفتنیباشد .

مصاحبهشوندگانزیر

استوشایدتوضیح
میگوید :
مصاحبهشوندهکد 11۹


البتتهبتهخوابگاهیهتا

ماسعیکردیمحراستمون،حراستفرهنگتیباشته...
صورتویژهنگتاهمتیکنیم،چراکتهاونهتاازشهرستتاناومتدنودرنبتود

به
والدین،شرای خاصیدارن .
بیانمیدارد :

کد118
مصاحبهشونده 

آبرویانسانها...،یعنی

مناستنباطماینهکهحراست،یعنیپوتیبانیکردناز
منحراسترویکترجمۀفرهنگیومذهبیازشدارم .
تاجتاییکته

منتقتلمیکنتد؛

اماگاهیاینمراقبت،احستاسمحتدودیترابتهمخاطبتان
مصاحبهشونده1۷5معتقداست :

ایناااونآزادیکهبایدواقعادراختیاردانواوباشه،نیست.بااینکتهمتثالیته
نمیبینمکهمتثالاونآزادی
ارگانفرهنگیهست،ولیخبمتأسفانهمنزیاد 
کهتویکارهستبهدستبیاد .


فصلنامهعلمیـپژوهشی


11
پدرساالریفرهنگی؛
سبکیازمدیریت ...

ویژگیایکهپدرساالریایرانیدرستطحختانوادگیوستازمانی

مهمترین
سلوکپدرانه :
خوددارد،آمیختگیآنبااخالقاستکهفراترازوظایفومسئولیتهایسازمانیوتابعیاز
وادوستاستت.اصتطالح
دغدغههایفردی،احساسمسئولیت،تحریکوجدان،وضمیرن 

یبرایننواسلو رانواندهتد(دیالمتهو
تواندبخویازواقعیتهایمبتن 

رفتارفرانقویمی
افضلی .)4۷۳،۷۹۳5،

«پدر»بهعنوانیکفرانق اجتماعیدرفرهنگومعنایایرانی،برپایۀاصلتبتادر1ونیتزبتا

همهمهمتر،درچارچوبفرهنگشتیعیکته

تکیهبرعرفجاریبیننظاماجتماعیایرانی2واز
نمونههایاعلیومصادیقاکمل«پدر»راکسانیمانندپیامبرگرامیاسالم(صلیاللهعلیهوآله)


ویژگیهاییرانمایانمیکنتد؛ازجملتهصترف

برمیشمارد،
(علیهالسالم )3
وامیرالمومنینعلی 
زیردستانوازهمینجارواب انسانیبتین

تمامداشتههاوسرمایههای«پدر»برایتأمینمصالح

ازجلوههتای

آمیزههتایی
کسانیکهبهاصطالحزیردستاوقراردارند،بهطورکاملبرمبنای 

پدرو
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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شکلمیگیرد(عبداللهی،

اخالقیواعالیانسانیمانندایثار،خیرخواهی،عطوفت،ودلسوزی
همرفته،شایدعنوان«سلو پدرانه»بتواندبیانگرآنباشد .
روی 
)۷۷۳،۷۹۳5که 
اینویژگیباع میشودکهمدیریتفرهنگیتالشکندهماننتدپتدر،آنچتهرادراختیتار
یایااداحساسامنیتوآرام اعضاهزینتهکنتدومحتی آموزشتیرادرراستتاو
دارد،برا 
خانوادهوارزشهایاصلیحاکمبرنظامخانوادگیتعریفومستتقرکنتدکته

همسوودنبالۀ
گوییبهاستنادسخنانمختلتفدانوتاومعلمان،درایتنزمینتهموفتقبتودهاستت.ازجملته

ختانوادهختود

مطلوبخانوادههاست؛مثال

میگوید«:اینمحی هایجداگانه،
مصاحبهشوندۀ 111


منایندانوگاهروبههمینخاطرترجیحمیدن».همچنین،رواب مدیرفرهنگیبااعضا،گروهی

وچهرهبهچهرهاستوبرهمینمبنااستکهدانواومعلمانفراوانتیازجملتهکتد

ونیزفردی
دیگتهای
واحدفرهنگی،متاستاعتهای 

میگویند«:
18۷درتوصیفواحدفرهنگیدانوگاهخود 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

آنها به صورت مطلق و بدون قرینه
 .1تبادر ،یک اصل اصولی و بهمعنی سبقت معنای درست الفاظ به ذهن ،هنگام استعمال  
بودهوتبادرنیزنوانۀحقیقتاست(حیدری.)81،۷۹۱1،
آریاییها ،متکی بر خانواده و خانوادۀ متکی بر قدرت پدر یا رئیس خانواده بوده است که هم جنبۀ پیووایی

 .2اساس تمدن 
قرنها در تمدن چادرنوینی ایران باقی بوده است و هنوز هم
روحانی داشته و هم جنبه پیووایی جسمانی و همین اساس ،تا  
مهمترین وظایف پدر این بود که پاسدار خانواده باشد و نگذارد که آت خانواده
میخورد ....یکی از  
آثاری از آن بهچوم  
خاموشیامنقرضشود(نفیسی.)۷۹84،
ُ
هذهاألمه»
(صلیاللهعلیهوآله)نقلشدهاست«:أناوعلی،أبوا 

.3ازپیامبرگرامیاسالم

همباهاشدرارتبا هستیم،یعنیارتبا صمیمانهتریداریم»ودانواوی11۱ازعبارت«محبتوب

استفادهمیکند .

دانواوها»برایتوصیفمسئولفرهنگیواحددانوگاهیخود
بحثونتیجهگیری

میتواندچارچوبیتبیینیبرایتوضیحبسیاریازابعادزندگیجمعتیایرانیتان،و
پدرساالری 
همزمان،الگو ییآرمانیبرایتداوماینزندگیاجتماعیباشد .

شمارمیآید،ازهژمونیاینپدیتده،

حوزهمدیریتنیزبااینکهعنوانوچارچوبیمدرنبه
بلکهمیتواننوعیاستحالهازیکمفهوم،قالب،ودستاوردمدرنبهیک

بیتأثیرنماندهاست،

حوزههای
یکهمدیریتدرابعادو 
سبکوگونۀرهبریسنتیرادرآنمواهدهکرد؛بهویژهزمان 
پیادهمیشود .

فرهنگی،اعمالو
تواندفرصتسازومطلوبباشد.بترایداوریدرایتنزمینته


چنینبرگوتوواگوتیمی
یتاینپدیدهونیتزدیتدگاهذینفعتانآنمراجعتهکنتیم.

الزماستبهمحی فعالیتوحاکم
یکنظامپدرساالرشکلمیگیرد،گاهیازنواعاطفی،درونی،واحساسی

روابطیکهدردل
استوآشکارشدنآن،نیازمندروایت،تبیین،وبیانتوس صاحبانتاربهاست.نگاهبیرونی
بهاینمقوله،کمتراموردرونیوباطنپدرساالریرامیتواندروشنکند.شایدبههمینسبب
باشدکهداوریهایمرتب بانظامهایپدرساالر،متفاوتودرپیوستاریازنقدوردتاتأییدو

پذیرشقرارمیگیرد .
فرهنگیکهذینفعتان

سیاستگذاری

مقالهحاضربرهمینمبناوبنابهمالحظاترویکرد
مهمومحوریتلقیمیکند،درپتی

روشها،
رادرمقامتوخیصمسئله،ارائهراهحل،وبهبود 
بازخوانیذهنیتدانواومعلماندانوگاهفرهنگیانبرمحورمدیریتفرهنگیدانوگاهبود .
یافتههایاینمقالهنواندادکهآنچهدانواومعلماندانوگاهفرهنگیاندرفراینتدزیستت

هاوفعالیتهایفرهنگی،ورویاروییبامتدیریتفرهنگتی


موارکتدربرنامه
فرهنگیخود،
استکهمیتواند«پدرستاالریفرهنگتی»نامیتده

تاربهمیکنند،سبکیازمدیریت

دانوگاه
جلوهایایرانیوبومی،برآمدهازمفهومونق پدردارد
شود؛بااینتفاوتکهسبکیادشده ،
میکند .
وهمینو یژگی،آنراازگونههایدیگرپدرساالریمتمایز 
ویژگیهتایدیگترپدرستاالری

وتک ُبعتدیبتودن،از
برنامهریزیعمتودی ،
تمرکزگرایی ،

فصلنامهعلمیـپژوهشی
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یافتههایپژوه هایدیگری
فرهنگیوبهطورکلی،نظاممدیریتفرهنگیکوورماستکهدر 

،فتحآبتادی(،)۷۹۳۹مرشتدیوخلتج()۷1۱-۷18،۷۹۳۷و
مانندلبافیوابتویی( )۷۹۳5
علیخانی()48،۷۹88نیزبرآنتأ کیدشدهاست .
اینویژگیلزومابرایدانوگاهفرهنگیانامریناپسندنیست.دانوگاهیادشده،جزءمعدود
موریتگرایکوور،ودرپیتربیتوپرورشانسانیبامختصاتخاصاست.

دانوگاههایمأ

آمادهشدهبرایدانوگاهفرهنگیان(توس نظام)،هدفمنتدوآگاهانتهبترایایتن
تمامبسترهای 
منظورپی بینیشدهاست .

ُ
نفعتانوبعتد

تتوجهیبتهذی
نکاتیکهبرارزشاینویژگتی،اثرگتذاریمنفتیدارنتد ،
کم
ُ
استتگذاری،دارای

ریزیاستت.بعتدنخستتدرمطالعتاتسی

ایننتوابرنامته
تکجنسیتی


ارزشیاستقاللیاست(وحید۷1۹،۷۹88،؛مولر.ُ )۷1۱،۷۹۱8،بعددوم،باتوجهبهنتایج
فعالیتهتایفرهنگتیاستت

مطالعاتیکهبیانگرگرای بیوتربانوانبهموارکتدربخویاز
فصلنامهعلمیـپژوهشی
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(نیککار،فرزین،واحمدیالری۷1،۷۹84،؛ادیبی،عریضی،وتحققی۷۹81،؛توحیدلو،

۷۹4-۷۹1،۷۹8۱؛احمریواحمدیازغندی)۷۹۳۹،وهمچنینفراوانیجمعیتیبانواندر
نیمیازکلجامعهآماریدانوگاههستندتت

تتکهتقریبا
جم دانواومعلماندانوگاهفرهنگیان 
شمارمیآید.توجهبهایننکتهضروریاستکهجنسیتدرنگاهایرانتیبته

یکخألجدیبه
یهایفرهنگتی،ازنگتاههتردو
والزماستتبرنامتهریز 

شمارمیآید

فرهنگ،متییریمؤثربه
جنس،اناامشود .
درحتتوزهغیرستتازیبترایتکتتوینهویتتتوتستتهیلهتتدایتوهمتتاهنگیمخاطبتتان،از
یشود .
وبهرهبرداریم 
کارکردهایمرتب بااینفرایند،استفاده 
همرفته،بااینکهمدیریتفرهنگیدرایندانوگاه،پدرساالرانهبتودهوممکتناستت
روی 

شتمارمیآیتد؛

ابتدادرمعرضنقدوانتقادباشد،بهچنددلیل،امتریمطلتوبوارزشتمندبه
ازجملهبهدلیلتناسباینسبکمدیریتیبابافتاجتماعیوفرهنگیحاکمبرآنکتهباعت 
دستکمچالویوفرسایوینیزنباشتند؛همچنتین،
میشودایندومحی اگرهمافزانباشند ،

ُ
همختوانیایتنستبکمتدیریتیبتاواحتدهایخردتتراجتمتاعیماننتدختانوادهکته
بهسبب 
میکردنتد؛
خانوادههایوتان،آنراامتریمطلتوبوارزنتدهتوصتیف 

دانواومعلمانازنگتاه
هاییازحوزههایمدیریتیدیگرنهادآموزشعالی .

همچنین،بهدلیلهماهنگیبابخ 

ربههای
بهمنظوربارورسازیسنت،یعنیافزای اثربخویوبهرهدهیمیراثفرهنگیوتا 
تاریخیای(فاضلیوقلیچ)۹41،۷۹۳8،کهدراینسبکمدیریتینهفتهواندوختهاست،و

ونهادسیاستیبهشرحزیرارائهداد :

،میتوانچندپی
یافتههایمقاله 
براساس 
مایتهوستازمایهپدرستاالریبهستوی


عنوانجان
همگامباگرایوتیکتهمردستاالری 
بته
جنبههایهژمونیکآندرجامعهایرانیپیداکردهاست(چاووشتیانوحستینی-88،۷۹8۳،

،)81شایستهاستنظاممدیریتفرهنگیدانوگاهنیزباافزای سهمونق دیگرانحاضردر
چرخویبهسمتاینجنبهازپدرساالریداشتهباشد؛ 

گروهخودی،
بااینکهممکناستگفتمانارتباطیهنوزبهتنهاییقادربهاستقرار،بهویژهدربسترهایی
نهسازیگفتمانپدرساالرانه
،میتواندبهعنوانیکابزاربرایبهی 
ماننددانوگاهفرهنگیاننباشد 
بتهکاررودوایتنانتظتار،متورددرخواستتو
سیاستگذاریفرهنگیدردانوتگاهفرهنگیتان 

مطالبهنیزهست؛ 
بتهویژه
اگرچهمدیریتفرهنگیدرکلیتنظام،معطوفبهنگاهونگرهخاصیازفرهنتگ ،
ظرفیتهتای

میتوانتداز
(اسدی،مهدیزاده،وعقیلی ،)۷۱8،۷۹88،

درابعادمذهبیآناست
وقالبهایجدیدتریمانندگردشگریطبیعیوتأمتلدرآفتاق،

همینبستروزمینهاستفادهکند
وماننداینهارابهکارببردواز« ُبعد»به«ابعاد»گذرکند؛ 

امورداوطلبانهوخیرخواهانه،
ازنمودهاوجلوههای ،بابرداشتترستمیومستتقردرجمهتوری

فرهنگدرابعادی
هاییدارد.تیییرترکیبسیاستگذاراناز

اسالمیدرمورد«جنسیت»و«زنانگی»،حساسی 
ت
یهاومتییرهایجنسیتیرا(آشتکارایتاضتمنی)
تیبهدوجنسیتیمیتوانداینزنانگ 

تکجنسی

واردفراینتتدسیاستتتگذاریپدرستتاالرانهوهمگنتتیبیوتتترآنبتتاش ترای کنتتونیجامعتتهو
گفتمانهایجهانیکند؛ 

درحوزهغیرسازیالزماستکهمرزهاتیییرکردهوتعریفشوند،یاقوانین،اصتالحو
دادنآنهادردایره

روزآمدشوند.بهکارگیرینیروهاییازخارجازمحی دانوگاهوسپسقرار
وانهتاییماننتد«دانوتاوهایآزاد»و«معلمتانستاندویچی»،ضتمنهتدررفت
اغیاربتاعن 
میکودوایتنبخت از
هزینهها،موروعیتمدیریتپدرساالرانهوکارآمدیآنرابهچال  

رومیکند؛ 

نیرویانسانیرادرمرحلهبهکارگیریباموکالتیروبه
تگرایکوتورو
دانوگاههایمأموریت 

درعرصهپژوه نیزتحقیقاتموابهیدردیگر

فصلنامهعلمیـپژوهشی
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سبکیازمدیریت ...

سبکمدیریتیحاکمبترآنهتااناتام

تگرابهلحاظبازیابی
دانوگاههایغیرمأموری 

همچنین،
،نظتامیکستانانگارانتختابمتدیران

جآنهاباهتممقایستهشتود،تتادرنتیاتۀآن
شدهونتای 
موریتگراوغیرآن،تأییدیتانقتدواصتالحشتود؛همچنتین،

دانوگاههایمأ

دانوگاهیبرای
همخوانیآنباسبکمتدیریتآموزشتیدانوتگاه،
یهایاینسبکمدیریتی ،
مطالعهکارآمد 
اثرگذاریاینسبکبرتکوینهویتتحرفتهایوهویتتفرهنگتیدانوتاومعلماندانوتگاه

فرهنگیان،تبییناینسبکبهعنوانبخویازبرنامهدرسیپنهاندانوگاه،شایستهمطالعهبرای
تکمیلبح حاضراست .
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هایمردانگیومردانگیستارهها:بررستی
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دیالمه،نیکو؛وافضلیقتادی،مونتا(۷۹۳5
آموزههایاسالم.مدیریت د دانشگاه اس می .448-4۷۱،)8(5 ،

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

راسخ،کرامتاله(.)۷۹۳۷فرهنگ جامعهشناسی و علوم انسانی .جهرم:دانوگاهآزاداسالمی .
شرابی،هوام(.)۷۹81پد ساال ن جدید :نظریهان د با هن تغییرات تحریفشده د جامعاه عار ( .ترجمته
سیداحمدموثقی).تهران:کویر .
شریعتمداری،علی(.)۷۹۳۷اصول و فلسهه تعلیم و تربیت(چاپچهلوچهارم) .تهران:امیرکبیر .
).واکاویسیاستتگذاریفرهنگتیدرجمهتوریاستالمی

شریفی،سیدعلیرضا؛وفاضلی،عبدالرضا(۷۹۳۷
ایران(آسیبهاوراهبردها) .فصلنامه مجلس و اهبرد .55-۳1،)1۳(۷۳،
صالحیامیری،سیدرضا؛وعظیمیدولتآبادی،امیر(.)۷۹8۷مبانی سیاستگذا ن و برناماه یزن فرهنگای.

تهران:پژوهوکدهتحقیقاتاستراتژیک .
صدیقسروستانی،رحمتالله؛وقادری،صالحالدین(.)۷۹88ابعادفرهنگتی،اجتمتاعی،سیاستیهویتت
دانواویانبرمبنایمولفههایسنتیومدرن(بهتفکیکدانوتگاهمحتلتحصتیل) .فصالنامه تحقیقاات


فرهنگی ایران.۹5-15،)4(2 ،
عبداللهی،بیژن( .)۷۹۳5مدیریت و هبرن د مدا س :تئاو ن و عما .مبتنای بار ویرارد اسا می .تهتران:
پژوهوگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی .
علیخانی،محمدحسین(.)۷۹88بررسیجوسازمانییکماتم دانوگاهیوپیآمدهایقصدنودهناشیاز
آن.پژوهشهان مدیریت منابع انسانی .85-4۳،)۹(۷.
فاضلی،نعمتاله؛وقلیچ،مرتضی( .)۷۹۳8نگرشی ناو باه سیاسات فرهنگای :سیاسات فرهنگای از دیادگاه

مطالعات فرهنگی .تهران:تیسا .
).نگرشاعضایهیئتعلمیدانوگاههایتهرانبهفعالیتهایفرهنگیاستادانبتر

فتحآبادی،جلیل(۷۹۳۹
استتتاسمتتتادهاولآییننامتتتهارتقتتتاء.فصااالنامه تحقیقاااات فرهنگااای ایاااران.۳۱-۷۷1،)8(۱،

پذیریدانواویان؛عواملتأثیرگذارواولویتها.فرهناگ د دانشاگاه


).مسئولیت
الهی،سیفاله(۷۹۳4


فضل
اس می .۹8۱-۹41،)۹(5،
فیوضات،یحیی(.)۷۹۳۷مبانی برنامه یزن آموزشی(چاپبیستوشوم).تهران:نورویرای  .
).سیاستگذاریاقتدارگرایانهودموکراتیکفرهنگی.در:سیاستگذا ن و فرهنگ د

کاشی،غالمرضا(۷۹8۷
ایران امروز.تهران:مرکزبازشناسیاسالموایران .
).کاوشیدرعملکردمدیریتآموزشیبتهعنتوانمولفتهایازبرنامته

کاظمی،صدیقه؛ومهرام،بهروز(۷۹8۳
درسیپنهاندرتربیتارزشیدان آموزان.فصلنامه مطالعات برنامه د سی ایران .۷8۳-۷5۹،)۷۱(5 ،
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کاظمی،عباس؛وحاجحسینی محبوبه(.)۷۹۳5مطالعات فرهنگی دانشاگاهی د ایاران .تهتران:پژوهوتکده
مطالعاتفرهنگیواجتماعی .
کریمیوشااعی(.)۷۹۳4بررسیرابطهبینرهبریپدرساالرانهوآوایکارکنتان.فصالنامه علمای پژوهشای
مدیریت سازمانهان دولتی .81-۹۱،)۷1(8،
گال،مردیتدامین؛بورگ،والتر؛وگال،جویس( .)۷۹۳8وشهان تحقیق کمی و کیهای د علاوم تربیتای و
وانشناسی(چاپشوم) .ترجمه احمدرضانصرودیگران.تهران:سمت؛دانوگاهشهیدبهوتی .
انهاوموان عواملحیاتیموفقیتتتفکترراهبتردیدرستازمانهای
لبافی،سمیه؛وابویی ،محمد(.)۷۹۳5پیور 
فرهنگی؛مطالعهموردی:سازمانهایفرهنگیشهراصفهان.اندیشه مدیریت اهبردن .۷۷۱-۷51،)۷(۷1،

مارشال،گوردن(.)۷۹88فرهنگ جامعهشناسی( .ترجمه حمیرامویرزاده).تهران:میزان .
محسنپور،بهرام(.)۷۹۳1مبانی برنامه یزن آموزشی .تهران:سمت.
محمدپور،احمد( .)۷۹۳8وش تحقیق کیهی .تهران:جامعهشناسان.
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).عواملتسهیلکنندهاجرایموفقسیاستهایفرهنگیکوورمبتنیبرتاربیات

مختاریانپور،ماید(۷۹۳۹
برنامههایتوسعهاولتاچهارم .اهبرد فرهنگ .۹۹-18،)8۱(،

).ارزیابیسیاستهایفرهنگیآمتوزشعتالیکوتور:کثترتدر

مرشدی،ابوالفضل؛وخلج،حسین(۷۹۳۷
تیفرهنگعلمیودینی.فصلنامهبرنامتهریزیاجتمتاعیوتوستعهرفتاه،)۷4(،

وحدتفرهنگی همزیس
 .۷1۱-۷4۹
مصوبه سند دانشگاه اس می( .)2932د وبگاه شو ان عالی انق

فرهنگی:

شناسیسیاستگذاریفرهنگیجمهوریاسالمیایران.


).آسیب
مقتدائی،مرتضی؛وازغندی،علیرضا(۷۹۳5
فصلنامه تخصصی علوم سیاسی .۱-81،)۹4(۷8،
نعمتالهفاضلیومرتضیقلیچ).تهتران:

مکگوئیگان،جیم(.)۷۹88بازاندیشی د سیاست فرهنگی(ترجمه
دانوگاهامامصادق(علیهالسالم) .
مالزهی،امین(.) ۷۹۳5رابطهعدالتسازمانیوجوسازمانیبتاتعهتدستازمانیمعلمتانمتدارسابتتدایی.
فصلنامه علمی پژوهشی هیافتی نو د مدیریت آموزشی .81۷-8۷4 ،)2(7 ،
مولر،پیر(.)۷۹۱8سیاستگذا ن عمومی .ترجمه حمیدرضاملکمحمدی.تهران:دادگستر؛ میزان .
مهرمحمدی،محمود؛وهمکاران(.)۷۹۳۹برنامه د سی :نظرگاهها ،ویرردها و چشماندازها(چتاپهفتتم).
تهران:سمت؛شرکتبهنور .
میرکمالی،سیدمحمد( .)۷۹۱8وابط انسانی د آموزشگاه .تهران:سیطرون .

نساج،حمید؛مهرابیکوشکی،راضیه؛رهبرقاضی،محمودرضا؛وپتوررنابر ،مهدیته(.)۷۹۳4بررستیتتاثیر
ارزش هایفرهنگیبرهویتملی:نمونهموردیمطالعته:شتهروندانشتهرکرمتان.فصالنامه تحقیقاات

فرهنگی ایران .۷-88.)۷(8.
نفیسی،سعید( .)۷۹84تا یخ اجتماعی ایران.تهران:اساطیر .
نیازآذری،کیومرث( .)۷۹8۷فتا و وابط انسانی د ساازمانهان آموزشای هازا ه ساوم .تهتران:فراشتناختی

اندیوه .
رکنالدین(.)۷۹84بررسینگرشدانواویاندانوگاهشیراز
نیککار،ملیحه؛فرزین،فرزانه؛واحمدیالری ،

تها.علوم اجتمااعی و
نسبتبهبرنامههایفرهنگیوهنریوعواملموثربرشرکتآنهادراینگونهفعالی 

انسانی دانشگاه شیراز .۷-۷4،45،
).بحثیدرسیاستگذاریفرهنگی.فصلنامه سیاست .88۱-۹11،)۹(۹۱.

وحید،ماید(۷۹81
وحید،ماید(.)۷۹88سیاستگذا ن عمومی .تهران:میزان .
هاو ،پل(.)۷۹81موفقیت د تربیت فرزندان(از  5تاا  21ساالگی) باا ویرارد عق نای ا عاایهی.ترجمته
ریاضیوارسی.تهران:رشد .
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