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چکيده
هدف این پژوهش تدوین یک الگوی بومی برای رهبری راهبردی و هدایت عالیه سااممانهاای فرهنگای بار
اساس دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اسات .مبناای فلسایی ایان تحقیا تیسایری رویکارد آن
استقرایی هدفش کاربردی و استراتژی آن کییی (تئوریسامی داده-بنیاد) است .برای کشف ایان الگاوی رهباری
راهبردی ابتدا بیانات و دیدگاههای مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) در فاصلة سالهای  1361تاا  1398ماورد تحلیا
کمی قرار گرفت .سپس موارد مرتبط با موضوع پژوهش ام منابع مختلف استخراج شد .برای تحلی دقیا محتاوا
ام نرمافزار  Maxqda20استیاده شد؛ میرا کدگذاری در نظریه مبنایی خاود ناوعی تحلیا محتاوا اسات .نکاات
مرتبط با موضوع تحقی ام پاراگرافهای منتخب و به شیوهی تحلی نکاات و مااامین کلیادی در قالاب «کاد»
استخراج شد و کدهای مشترک تشکی «میهوم» و میاهیم مشترک تشکی «مقوله» را دادهاند .در پایان ایان مرحلاه
ام کدگذاری؛ تعداد  638کد  86میهوم  230میر مقوله و  51مقوله ایجااد گردیاد .باا توهاه باه ترسایم الگاوی
«رهبری راهبردی» تعداد  12قایه تدوین و با بهرهگیری ام روشهای مرسوم در نظریهپردامی دادهبنیااد روایای و
پایایی تحقی محرم شد و در نهایت یافتههای تحقی به سؤالها پاسخ مناسب داده است.
کليد واژهها :رهبري ،راهبرد ،رهبري راهبردي ،نظام فرهنگي

 . 1مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی
 . 2استادیار دانشگاه شاهد
 3دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی فرهنگی نویسنده مسئول رایانامهa110sahraei@gmail.com :

مقدمه
فاا و بستر همة فعالیتهای هامعه فرهنا

اسات .هایچ هامعاه یاا حتای سااممان و

بنگاهی را نمیتوان یافت کاه فاقاد نقاش و مسائولیت فرهنگای باشاد .رابطاة فرهنا

باا

تشکیالت مؤسسات و نهادهای هامعه همانند روابط روح با اعاا و هوارح یاک موهاود
منده دوطرفاه اسات .در ایان میاان مؤسساات و نهادهاا بایاد باه نقاش فرهنگای حاومه
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فعالیتهای خویش آگاهی داشته باشند و در صیانت ام اصول و ارمشهای فرهنا

خاود

ترویج آنها و مقابله با آفات فرهنگی بکوشند .تحق هامعهی ایرانی در اف چشامانادام باا
ویژگیهایی چون« :توسعهیافته متناسب با مقتایات فرهنگی هغرافیایی و تااریخی خاود
متکی بر اصول اخالقی و ارمشهای اسالمی ملی و انقالبی و»...؛ مستلزم وهاود مادیرانی
دارای درک و فهم باال و مسلح به مشخصاة «رهباری» اسات؛ پاس ضارورت دارد الگاوی
مناسب رهبری منبعث ام ارمشهای دینی و ملی که تجارب علمی موهود را با مبانی باومی
درهمآمیخته و متناسب با مکتب عالیه اسالمی است ارائه شود.
بنابراین مسئلهی اصلی این تحقی دستیابی به الگاوی رهباری راهباردی سااممانهاای
فرهنگی است .ارمیابیهای ما ام مدیریت نظام فرهنگی ج.ا.ا که در این تحقیا در شاورای
عالی انقالب فرهنگی بروم و ظهور دارد نشان میدهد که نظاام همهاوری اساالمی ایاران
فاقد الگوی یکپارچه مدیریت نظام فرهنگی ج.ا.ا است.
عوام متعددی در ناکارآمدی نظام مدیریت و نظام خطمشیگذاری ماؤرر اسات کاه باا
توهه به مشاهدات عینی همراه با مشارکت محق

نیام مدیران ارشد ام یکسو و تأریر انواع

سبکهای رهبری بر عملکرد و بهرهوری نظام و شاغالن آنها ام سوی دیگر؛ فقادان الگاوی
رهبری راهبردی ام همله چالشهای هدی در وضع موهود بهعنوان دغدغهی اصلی محق
لحاظ شده است .در نوشتار پیش رو برآنیم تا به ایان ساوال پاساخ دهایم؛ الگاوی رهباری
راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با توهه به دیدگاههای مقاام معظام رهباری
چگونه است؟ و برای رسیدن به این مهم سؤاالت میر را به روش علمای بررسای و پاساخ
میدهیم:
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 شرایط علی مؤرر بر رهبری راهبردی نظام فرهنگی کشاور ام دیادگاه مقاام معظام
رهبری چیست؟
 مقوله محوری رهبری راهبردی نظام فرهنگی کشور ام دیدگاه مقام معظام رهباری
 مقوله های راهبردیِ رهبری راهبردی نظام فرهنگی کشاور ام دیادگاه مقاام معظام
رهبری چیست؟
 شرایط ممینهای تأریرگذار بر راهبردهای رهباری راهباردی نظاام فرهنگای کشاور
چیست؟
 شرایط مداخله گر تأریرگذار بر راهبردهای رهبری راهبردی مدیریت نظام فرهنگای
چیست؟
 مقولههای پیامدهای رهبری راهبردی نظام فرهنگی چیست؟
 قاایای نظری رهبری راهبردی در نظام فرهنگی کداماند؟
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
نظام فرهنگي کشور
فرهن

نظااموارهای اسات ام«عقایاد و باورهاای اساسای» «ارمشهاا آداب و الگوهاای

رفتاری» ریشهدار و دیرپا و «نمادها» و «مصنوعات» که ادراکات رفتاار و مناسابات هامعاه را
ههت و شک میدهد و هویت آن را میسامد

(شورای عالی انقالب فرهنگای
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چیست؟

 .)1385نظاام فرهنگای

در یک کشور نظامی است که ام عهدهی هدایت کنش عاملیتهایی برآید که در موقعیتهاای
اهتماعی گوناگون قرار میگیرند؛ الگوی چنین نظاامی ننظاام فرهنگای ا تاا باه آنجاا تاداوم
خواهد داشت که ترکیبهای همگونی ام احکاام ارمشای بار ارار پاساخهاای کنشاگران باه
موقعیتهای مختلف بهصورت پیوسته هاری و معتبر باشند

(پارسونز

.)172 :1385

تعریف مختار محق ام «نظام فرهنگی» :نظام فرهنگی متشک است ام پیوند مجموعهای
ام کنشگران فرهنگی؛ یعنی اهزاء نظام فرهنگی را کلیه کنشگران فرهنگی تشکی میدهناد؛
هرچند این کنشگری فرهنگی در قالب فعالیت های سیاسای اقتصاادی یاا خادماتی انجاام
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شود .گرچه نظام فرهنگی اعم ام نظامات سیاسای اقتصاادی اهتمااعی و فرهنگای اسات
لیکن در این تحقی به دستگاههای فرهنگی محدود شده است.
مدیریت(تعریف مختار) :مدیریت فرایند بهکارگیری کارا و مؤرر منابع مادی و انسانی بر
مبنای نظام ارمشی پذیرفتهشده است که ام طری برنامهریزی سامماندهای بسایج مناابع و
امکانات هدایت و رهبری و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیینشاده صاورت
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میپذیرد.
سبکهاي رهبري
طریقی را که رهبر ام نیوذش بارای کساب اهاداف اساتیاده مایکناد سابک رهباری
مینامند؛ به بیان دیگر نحوه استیاده رهبر ام قدرت و نیوذ را سبک رهبری گویند.
سبک رهبری یک فرد عبارت ام الگوی رفتاری است که وی باه هنگاام هادایت کاردن
فعالیتهای دیگران و ساممان ام خود نشان میدهد؛ همچون سبک رهبری «انساانمادار» و
سبک رهبری «کارمدار» که توسط پرسشنامه  35سؤالی مندرج در کتاب رفتار سااممانی ارار
«فردلوتانز» اندامهگیری میشود
الگو

(اکرامی و ناظمی

.)103 :1383

1

الگو آن چیزی است که به امار تشاریح چگاونگی و نحاوه ارتباا اهازاء تئاوری یااری
میرساند

(کوهن

 .)16 :1369مدل در علم عبارت است ام برقراری یک تمثی سنجیده باین یاک

پدیده که قوانینش معلوم است و پدیده دیگری که در دست تحقیا مایباشاد(الاوانی .)52 :1379
مدل یا الگو یک نمونه ساده شده ام واقعیت است .تمام الگوها انتزاعی و خیاالی هساتند و
برخی ام عوام در آنها وارد میشوند و برخی دیگر خارج نگهداشاته مایشاوند .الگوهاا و
مدلها می توانند شام تصویرهای ذهنی نمایشهاای گرافیکای نماایشهاای بیاانی و یاا
نمایش های ریاضی ام واقعیت باشند .پس الگوها و مدلها اشاره ضمنی به تصاویر ایساتای
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واقعیت میکنند

(لطییان

.)147 :1376
1
. Pattern

گاهی اوقات در الگو عوام اضافی و مُخ

عمداً کنار نهاده میشوند تا مدلی به دسات

آید که ضمن نشان دادن اهزای اصلی و ارتبا بین آنها بهاندامه کافی ساده و روشن باشد.
انواع مختلف مدل ها عبارتند ام :مدل کالمی ترسیمی تجسمی و ریاضی که هر یاک دارای

رهبري راهبردي
ایرلند و هیت( )1999تعیین ههت راهبردی ساممان بهره برداری و حیا قابلیاتهاای
کلیدی توسعه ی سرمایه انسانی حی فرهن

مؤرر ساممان تأکید بر شیوههاای اخالقای و

ایجاد کنترلهای راهبردی را اهزاء رهبری راهبردی که میتواند به بهباود عملکارد سااممان
منجر شود تعریف میکنند

(سنجقی و همکاران

.)7 :1396

رهبری راهبردی ضمن اینکه مشترکات میادی با مدیریت راهبردی دارد اماا باه لحااظ
اف ممانی سطح و هایگاه سبک هدایت و کنترل با آن متیاوت است .رهبری راهباردی باه
لحاظ ممانی در تعیین هدف طراحی ساممانی و برنامهریزی همیشه دیاد مماانی بلندمادت
داشته و دوراند یش است؛ ایان در حاالی اسات کاه مادیریت راهباردی معماو ًال افا هاای
میانمدت و کوتاهمدت را در نظر دارد.
پيشينه پژوهش
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درهه دقت خاصی هستند و در ممینه ویژهای کارایی دارند

(الوانی

.)4 - 3 :1379

 رسالهای با موضوع الزامات راهبردی همهوری اساالمی در مادیریت بحاران تهااهمفرهنگی ام شهروم شریعتی در سال ( )1393در ایران صورت گرفته است .سؤال اصلی ایان
رساله این است که امآنجاکه عنصر فرهن

نقش غیرقاب انکاری در پیرومی انقالب اسالمی

ایران و تداوم آن داشته و دارد و بهعناوان عنصاری محاوری و مسالط چگوناه باهعناوان
راهبردی مؤرر در هن

نرم مورداستیاده قرار داد؟ در روش اهرایی بهعناوان یاک تحقیا

موردی ممینهای و با استیاده ام روش میدانی پس ام بررسی دیدگاهها و نظرات مختلاف و
مطالعه محیطی ام طری ارسال پرسشنامه و انجام مصاحبه و نیز بهرهگیری ام تکنیک دلیای
نقا قوت و ضعف و آسیبپذیریهای فرهنگی و نیز فرصتها و تهدیدات فرهنگی احصا
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نرم و مصونسامی هامعاه در برابار تهااهم

شده است و راهبردهای مدیریت بحران هن
فرهنگی و ایجاد امنیت فرهنگی ارائه میشود.

ام نتایج مهم این پژوهش اینکه دشمنان همهوری اسالمی همواره میکوشند با نیاوذ و
اشاعه فرهن

غربی موهب ایجاد بحران در کشور ام طری تغییر باورها و نگرش و رفتار

مردم شوند و استقالل کشور و دستاوردهای انقالب را به مخااطره اندامناد .ایان در حاالی
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است که برای تحق مدیریت بحرانهای فرهنگای و یاا پیشاگیری و مصاونیت هامعاه ام
فرهن

مهاهم راهبردهای هامع تدوین نشده است .هدف این مقالاه تادوین راهبردهاای

بهینه برای مدیریت بحران و مصونسامی هامعه ام آسیبپذیری در مقاب تهاهم فرهنگای
و نیوذ فرهن

غربی است.

 تحقیقی با عنوان «طراحی الگوی میهومی تحلی فرهنگی کشاور مبتنای بار رویکاردتئوری میهومسامی بنیادی» ام حسین پرکان و همکاران در سال ( )1390در ایاران صاورت
گرفته است .سؤال این پژوهش این است که الگوی تحلیلی رویکرد فرهنگی کادام اسات؟
در الگوی میهومی پیشنهادی در این تحقی
عناصر نظام فرهن
فرهن

عناصر مؤلیاههاا و ساطوح فرهنا

احصاا و

شام ورودیها فرایندها خروهیها و پیامدها در تعام با مؤلیههاای

شام باورها و اعتقادات ارمشها دانشها نمادها رفتارهاا و مصانوعات معرفای

میگردند .این تعامالت در سطوح مختلف فراملی ملی و محلای (خاردهفرهنا هاا) قابا
تبییناند .ام نتایج این پژوهش تحلیلی هامع ام وضعیت فرهنگی کشور نیاممند بهارهگیاری
ام الگویی است که قابلیت توهه به عناصر مؤلیههاا و ساطوح مختلاف فرهنا

را دارا و

درعینحال توانایی نمایش روابط و تعامالت میان این سه را نیز داشته باشد.
 ام مقاالت مهم علمی و پژوهشی عنوانی با «واکاوی میهوم مهندسی فرهنگی با تأکیدبر دیدگاه مقام معظم رهبری» ام مهره صامدیان در ساال  1393در ایاران صاورت گرفتاه
است .سؤال اصلی پژوهش میهو م مهندسای فرهنگای ام دیادگاه مقاام معظام رهباری چاه
است؟! و روش اهرایی توصییی است.
نتایج پژ<هش بیانگر این است که هر هامعه و ساممانی کاه دارای فرهنا
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قویتر باشد هامعه و ساممانی منسجمتر و پویاتر خواهد بود .در فرهن

غنایتار و

قوی گویا هماه

افراد هامعه یا ساممان به آن فرهن

بهشدت متعهد میباشند .فرهن

غنی فرهنگای اسات

کاه دارای مباانی میروضاات ارمشهاا و نمادهاای کاما و صاحیح باشاد .هواماع و
ساممانهایی که ام فرهن

غنی و قوی برخوردار نباشند در ادامه حیات خاود کارآمادی

رسالت و مأموریت اصلی نظام همهوری اسالمی بر اساس فرهن
است .آنچه در رسیدن هامعه به فرهن
است .بهاینترتیب فرهن

و ارمشهاای اساالمی

متعالی کمک میکند مدیریت و مهندسی فرهنگی

مدیریتشده موهبات تحول در هامعه را فراهم میکند .با الهاام

ام رهنمودهای مقام معظم رهبری و با توهه به چشماندام بیست سالة کشور و برنامه چهارم
توسعه بهعنوان برنامه اول در برنامههای دستیابی به اهداف چشماندام حومه فرهن

پس

ام آسیبشناسی باید تابع برنامهریزی شود .وظییه آن به عهده شورای عالی انقالب فرهنگی
میباشد .در کنار شورای عالی انقالب فرهنگی مسلماً مردم بهعناوان صااحبان و مروهاان
فرهن

به نس های بعدی میتوانناد بهتارین شارکای مادیریت نظاام فرهنگای و اهارای

برنامههای توسعه فرهنگی باشند.
 تحقیقی با عنوان «پتانسی های فرهنگی مؤرر بر همگرایای در منطقاه آسایای هناوبغربی» ام عباسعلی رهبر در سال ( )1387در منطقه بزرگ آسایای هناوب غربای صاورت
گرفته است .سؤال اصلی پژوهش پتانسی های فرهنگای ماؤرر برهمگرایای در منطقاه آسایا
کدام است؟! روش پژوهش اسنادی-میدانی(پیمایشی) است.

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

ارربخشی و موفقیت الممه را نخواهند داشت .رسیدن به فرهن

متعاالی فلسایه وهاودی

نتایج اینطور حاص شده که :منطقه بزرگ آسیای هنوب غربای در چناد دهاه گذشاته
بهموامات تغییرات اقتصادی و اهتماعی امنظر فرهنگی نیز دچار دگرگونیهایی شده اسات.
بررسی فرهن

سنتی این منطقه به درک بهتر توسعه تاریخی نهادهاای سیاسای ماذهبی و

اهتماااعی آن کمااک ماایکنااد .باارخالف پناادارهای کلیشااهای غاارب درباااره ایاان منطقااه
برهستهترین ویژگی تاریخی منطقه آسیای هنوب غربای حاشایهای باودن آن نیسات بلکاه
مرکزیت و تنوع در این منطقاه اسات  .مرکزیات ایان منطقاه تاا حادی مرباو باه مکاان
استراتژیک آن و در نتیجه نقش اصلی این منطقه در ارتباطات فرهنگی تجااری و بامرگاانی
است.
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 تحقیقی دیگر با عنوان «آفرینش یاک نظاام کنتارل اساتراتژیک فرهنگای» ام اساتیینبانگای و میش گولد در سال ( )1991صاورت گرفتاه اسات .ساؤاالت اصالی عبارتناد ام:
کنترل استراتژیک فرهنگی یعنی چه؟ توسعه یک فرآیناد کنتارل اساتراتژیک فرهنگای چاه
گامهایی می تواند داشاته باشاد؟ روش پاژوهش اسانادی-میدانی(پیمایشای) اسات .نتاایج
اینطور حاص شد که :او  7عام را ام ویژگیهای الگوی فرهنگی معرفی کرد و به هماین
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

منظور پرسشنامه اساتانداردی هام طراحای کارده اسات کاه عواما آن عباارت اسات ام:
سامگاری مسئولیت پذیری پاداش صامیمیت و حمایات رهباری اساتانداردها شایافیت
ساممانی.
روششناسي تحقيق
با توهه به هدف پژوهش روش تحقی ام نوع کییای باوده و ام طریا نظریاهپاردامی
دادهبنیاد نظاممند انجام میشود .منظور ام نظریهپردامی دادهبنیاد نظریهای است که مساتقیماً
ام دادههایی استخراج شده است که در هریان پژوهش بهصورت مانظم گردآماده و تحلیا
شدهاند .در این روش پژوهشگر کار را با نظریهای که ام قب در ذهن دارد شروع نمیکناد
(مگر آنکه منظور او بسط یک نظریه موهود باشد)؛ بلکه کاار را در عرصاة واقعیات آغاام
کرده و شکیبایی میکند تا نظریه ام درون دادههایی که گرد میآورد پدیادار شاود .یاادآور
میشود نظریهپردامی دادهبنیااد یاک روش اساتقرایی نظریاهپاردامی اسات .ایان پاژوهش
بهصورت نظری و روش سندکاوی انجام و دیدگاههای مقاام معظام رهباری(مدظلاهالعاالی) باه
روش نظریه دادهپردامی نظااممناد(( )G.Tکاوربین و اساتراوس) و باا تکنیاک فرایناد ساه
مرحلهای کدگذاری بام محوری و انتخابی مورد بررسای و تحلیا قارار مایگیارد .بارای
گردآوری بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعاالی) ام پایگاه اطالعرسانی دفتر معظام لاه اساتیاده
میشود.
انجام مصاحبههای عمی (نیمه ساختاریافته) با خبرگان و صاحبنظاران عرصاهی نظاام
فرهنگی برای تکمی الگو صاورت گرفتاه اسات .در ایان پاژوهش ام روش نموناهگیاری
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هدفمند و نظری استیاده شده و گردآوری اساناد و بیاناات مقاام معظام رهباری ام پایگااه

اطالعرسانی دفتر معظم له استیاده شده است .بنابراین نمونه آماری پژوهش هماان هامعاه
آماری است؛ یعنی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون موضوع رهباری راهباردی مادیریت
نظام فرهنگی و مدیریت نظام فرهنگی است .البته برای تکمی الگو و تثبیت اعتبار دادهها ام
خبره دارای تجربه حاداق بیسات ساال در حاومه فرهنگای مادیریت ارشاد در حاومهی
فرهن ( اعااء شورای عالی انقاالب فرهنگای ومرا و معااونین ومارت فرهنا

و ارشااد

اسالمی رؤسا و معاونین ساممانهای صداوسیما و تبلیغاات اساالمی و مادیران مؤسساات
فرهنگی بخش خصوصی) کارشناسان دارای تحصیالت عالی ( فوقلیسانس و دکتاری) در
حومهی فرهن

و مدیریت باشند .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش اسنادی اسات و

ام منابع کتابخانهای و اسنادی مانند :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ کتاابهاای
علمی و تخصصی با استیاده ام تکنیاک فایشبارداری؛ رساالههاا پایاانناماههاا و مقااالت
تخصصی؛ منابع اینترنتی بهره گرفته شده است.
دادههای موردنیام بارای تادوین الگاو در ایان پاژوهش ام بررسای یافتاههاای آخارین
مطالعات ملی حومه فرهن

کاه عمادتاً شاورای عاالی انقاالب فرهنگای و باا رویکاردی

آسیبشناسانه است به دست میآید .تحلی دادهها با استیاده ام تکنیاک تحلیا محتاوا یاا
تحلی مامون و به کمک نرمافزار صورت گرفته است.
با توهه به رویکرد هدف و استراتژی انتخابی برای تحقی

روش همعآوری اطالعاات

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

نظر نخبگان استیاده شده است .که عناصر نمونه باید دارای ویژگیهایی چاون؛ کارشناساان

پرسشناماه نیسات بلکاه ام روش ساندکاوی و تحلیا اساناد در چهاارچوب اساتراتژی
نظریهپردامی دادهبنیاد نظاممند استیاده شده است.
ههت بررسی و تعیین مراح و گامهای طراحی الگوی رهبری راهبردی مدیریت نظاام
فرهنگی ابتدا موارد مرتبط با موضوع نظاماات ام نگااه اساناد باالدساتی ماورد شناساایی و
تحلی قرار گرفت سپس با انجاام مطالعاات علمای و ساندکاوی و در نهایات اساتیاده ام
نظرات نخبگان و پس ام آن بعد ام گردآوری اطالعاات ام طریا تکنیاک کدگاذاری باام
کدگااذاری محااوری و کدگااذاری انتخااابی و اسااتیاده ام ناارمافاازار  MAXQDAنساابت بااه
تجزیهوتحلی دادهها اقدام شد .یافتههای این پژوهش برای مشارکتکننادگان ارائاه و ماتن
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نظریه توسط آنها مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمالشده است .این پژوهش توسط سه نیار ام
اساتید موردمطالعه و بامبینی قرارگرفته است و نهایتاً اینکه در ابتدای پژوهش گرایشهاا و
ههتگیریهای پژوهش به وضوح تشریح شده است .با توهه به شیوه ممیزی این پاژوهش
که سند کاوی بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعاالی) بوده است در هر مرحلاه ام گاردآوری و
تحلی دادهها طبقه های مشت شده به تیم راهنما و مشاور ارائه شد تا صحت مطالب تأییاد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

شود .پس ام شک گیری نظریه مدل پارادایمی تهیه شده به خبرگان (اساتید حومه مادیریت
و فرهن

که اطالع کافی ام دیدگاههای مقام معظم رهباری دارناد) ارائاه شاد تاا چنانچاه

ایده ای نسبت به تغییر اصالح یا حذف آن دارند بیان کنند .مواردی که ههات اصاالح یاا
تغییر نظریه بیان شده در هدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  .1موارد پیشنهادي جهت اصالح نظريه از طرف خبرگان
ردیف

کد خبره و صاحبنظر

1

100

تمدن سامی به پیامدها اضافه شود

2

101

تحق الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت به مقوله پیامدی اضافه شود

3

نظر اصالحي در مورد نظریه

مورد دیگری برای اصالح اعالم نشد.

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
برخی فرهن

و مقولههای فرهنگی را اموری مدیریت ناپذیر میدانند .امنظر ایان گاروه

چون دخالت در حومه فرهن

موهب انجماد یا بیهنجاری در این حومهها میشاود اماور

فرهنگی را باید به حال خود رها گذاشت تا خود رشد و نمو پیادا بکناد .اماا رهبار معظام
انقالب دیدگاهی دیگر دارند .امنظر ایشان مدیریت فرهن

امری است ممکن و ضروری و

حکومت اسالمی باید به آن توهه داشاته و بارای آن برناماهریازی کناد .ایشاان ضارورت
مدیریت فرهن

میهوم مدیریت فرهنگی میازان دخالات دولات در اماور فرهنگای را باه

مناسبتهای مختلف مورد مداقه قرار دادهاند .همچنین رهبری برای مدیریت فرهنا

قائا

به وهود یک مرکز اصلی و ایجاد هماهنگی بین این مرکز با ساایر دساتگاههاای حکاومتی
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است .بنابراین مجموعه مباحث رهبری در خصوص رهباری فرهنگای باا اساتیاده ام روش
کدگذاری بام کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی؛ تجزیهوتحلی میشود.

برای تحلی بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری(مدظلهالعاالی) و پاسخ سؤاالت پژوهش به
تحلیاا کماای و کییاای محتااوای مجموعااه بیانااات پیااامهااا و مکتوبااات مقااام معظاام
رهبری(مدظلهالعاالی) در فاصله ممانی سال  1361تا  1398در رابطه با حاومه رهباری راهباردی
فرآیند پژوهش با تحلی کمی ادامه یافت .هدف ام تحلی کمی فرمایشات و مکتوبات مقام
معظم رهبری (مدظلهالعاالی) عبارت است ام« :یافتن کلماتی که بیشاترین تأکیاد را در مجموعاه
بیانات پیامها و مصاحبههاای معظاملاه در رابطاه باا حاومه فرهنا

و رهباری راهباردی

داشتهاند».
واحد مطالعه
واحد مطالعه مجموعه احکام و فرامین بیانات پیاامهاا مصااحبههاا و  ...مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) در حومه فرهن

و رهبری راهبردی تا ممان انجام پژوهش بود .برای ایان

کار ام مجموعه حدیث والیت که در قالب لوح فشرده به همت مرکز تحقیقاات کاامپیوتری
علوم اسالمی و دفتر حی و نشر آرار حاارت آیاتاهللالعظمای خامناهای تهیاه گردیاده و
همچنین سایت امام خامنهای (مدظلهالعاالی) استیادهشده است .در تحلی محتوای کمی کلماات
کلیدی مرتبط باهدف مطالعه طوری انتخابشدهاند که کلیه میااهیم مطارحشاده را پوشاش
دهند و امکان تحلی نهایی متن و دادهها حسب چارچوب میهومی فراهم باشد.

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

پرداختیم .در این خصوص به هماعآوری فرمایشاات و مکتوباات ایشاان پرداختاه شاد و

برای یافتن کلمات کلیادی ابتادا میااهیم کلای و انتزاعای حساب چاارچوب میهاومی
مشخص و سپس کلمات متناظر هر میهوم کلی استخراج شد .برخی کلمات دیگر نیز بارای
تبیین بهتر ههتگیریها و تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) استخراج شدند.
برای تحدید و تدقی واژهها ایان لغاات بار اسااس ارتبا معناایی مرتاب شادند و ام
 15خبره در دسترس در حومههای مختلف خواسته شد تاا لغااات را باه نسابت قرابات و
نزدیکی معنایی باه موضاوع معاین کنناد و اگار غیار ام لغاات ذکرشاده واژه دیگاری را
مناسبتر میدانند معرفی کنند .این واژهها و میزان فراوانی آنها عبارتند ام:
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جدول  .2واژههاي کلیدي
واژه ها /گزاره ها

تعداد

واژه ها /گزاره ها

تعداد

نظام فرهنگی

1

متولیان فرهنگی

1

سیاسی

18

مراکز فرهنگی

8

بصیرت افزایی

1

آسیبهای فرهنگی

3

کار فرهنگی

93

ههاد فکری

5

ظرفیتهای فرهنگی

1

بصیرت

410

مدیریت فرهنگی

3

امور فرهنگی

26

16

ابزارهای فرهنگی

18

مهندسی فرهنگی

12

کارگزاران فرهنگی

1

تهاهم فرهنگی

110

سیاستهای فرهنگی

7

فرهن

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

فرهن

هن

ملی

41

فرهن

1298

نرم

تمدن سامی

660

پیشرفت

2923

الگو

1205

پیشرفت اسالمی ایرانی

2548

پیشرفت اسالمی

2837

پیشرفت ایرانی

2578

ابتذال فرهنگی

2

ناتوی فرهنگی

4

مقولههاي علي
این مقولهها که حاص شرایط علی یا مقدم است به «فعالیتها و وقایعی که به گسترش
وقوع پدیده یا ایده اصلی آن منجر شدهاند» داللات دارناد (داناایی فارد و همکااران  .)67 :1390در
حقیقت مقولههای علی دلی شک گیری رهبری راهبردی محسوب میشوند .در این تحقی
پنج مقولهی :آمادگی در مقاب هن

نرم صداوسایمای در تارام همهاوری اساالمی نظاام

تعلیم و تربیت کارآمد تبادل فرهنگی و احساس مسئولیت همه دساتگاههاای فرهنگای بار
اساس تواف آراء با متخصصین امر بهعنوان شارایط علای تشاخیص داده شاد .مقولاههاای
پنجگانه شرایط علی در هدول  3آمده است.
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جدول  3عناوين مقولههاي علي
مقولههای علي
عنوان مقوله

ردیف

5

10

2

صداوسیمای در ترام همهوری اسالمی

8

5

3

نظام تعلیم و تربیت کارآمد

6

-

4

تبادل فرهنگی

5

-

5

احساس مسئولیت همه دستگاههای فرهنگی

7

-

جمع

5

31

15

1

آمادگی در مقاب هن

نرم

منبع( :يافتههاي تحقیق)

پديده محوري
پدیدهی محوری در مرکز فرایند قارار داشاته و ارتباا ساایر طبقاات باا آن بررسای و
مشخص میشود .در این رساله «رهبری راهبردی» پدیدهی محوری اسات .در ایان تحقیا
چهار مقولهی :مزیتآفرینی و توسعه شایساتگیهاای کلیادی سااممان و شابکه همکااران
شکوفایی حداکثری استعدادها و ظرفیتها مشاارکت حاداکثری اساتعدادها و ظرفیاتهاا
شناسایی و هذب حداکثری استعدادها و ظرفیتها بر اساس تواف آراء با متخصصاین امار
بهعنوان عوام پدیدهمحوری تشخیص داده شد .مقولههای چهارگاناه پدیادهیمحاوری در
هداول شماره  4آمده است.

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

زیر مقوله

تعداد مفاهيم (کدهای باز)

جدول  4عناوين مقولههاي پديدهي محوري
ردیف
1

مقولههای پدیدهی محوری
زیر مقوله
عنوان مقوله
مزیتآفرینی و توسعه شایستگیهای کلیدی ساممان و

تعداد مفاهيم (کدهای باز)

4

-

2

شکوفایی حداکثری استعدادها و ظرفیتها

4

-

3

مشارکت حداکثری استعدادها و ظرفیتها

4

-

4

شناسایی و هذب حداکثری استعدادها و ظرفیتها

2

-

همع

4

14

-

شبکه همکاران

منبع( :يافتههاي تحقیق)
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مقولههاي راهبردي
کاانشهااا یااا تعااامالتی را کااه ام پدیاادهی محااوری منبعااث ماایشااوند راهبردهااا
میگویند(داناییفرد و همکااران

در اصالح فرهن

 )65 : 1390در این تحقی یامده مقولهی :استیاده ام تمام ظرفیتها

عمومی اولویت مصاوبات شاورای عاالی انقاالب فرهنگای بار مجماع

تشخیص تبدی میدان فرهنگی به میدان روشنیکری ح مشکالت فرهنگی در شاوراهای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399
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فرهنگی ههتگیری انقالبی و اسالمی با هم دیدن نیامهای مادی و معنوی مردم شاناختن
بیماریهای فرهنگی کمک به مجموعههای خودهاوش مردمای اعاالم علنای راهبردهاای
فرهنگی مخالیت با برخی آمادیها و مهندسی فرهنگای کشاور بار اسااس توافا آراء باا
متخصصین امر بهعنوان مقولههای راهبردی تشخیص داده شاد .یاامده مقولاه راهباردی باه
همراه میر مقولهها و میاهیم در هدول شماره  5آمده است.
جدول 5عناوين مقولههاي راهبردي
مقولههای راهبردی
زیر مقوله

تعداد مفاهيم (کدهای باز)

ردیف

6

-

6

37

3

تبدی میدان فرهنگی به میدان روشنیکری

5

-

4

ح مشکالت فرهنگی در شوراهای فرهنگی

4

-

5

ههتگیری انقالبی و اسالمی

7

-

6

با هم دیدن نیامهای مادی و معنوی مردم

4

-

7

شناختن بیماریهای فرهنگی

-

-

8

کمک به مجموعههای خودهوش مردمی

4

-

9

اعالم علنی راهبردهای فرهنگی

4

4

10

مخالیت با برخی آمادیها

2

-

11

مهندسی فرهنگی کشور

9

-

همع

11

51

41

1
2

عنوان مقوله
استیاده ام تمام ظرفیتها در اصالح فرهن

عمومی

اولویت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بر
مجمع تشخیص

منبع( :يافتههاي تحقیق)

شرايط زمینهاي
به شرایط خاصی که بر راهبردها تأریر میگذارند بستر گیته میشود .تمیز آنها ام شرایط
علی مشک است .این شرایط را مجموعهای ام میاهیم طبقهها یا متغیرهای ممینهای تشکی
متغیرهای بسیار مرتبط را ذیا شارایط علای و متغیرهاای باا ارتباا کمتار را ذیا بساتر
طبقهبندی میکنند
اقتصاد فرهن

 .)65 : 1390در این تحقی سه مقولهی :فرهن

(داناییفرد و همکاران

ایرانی اسالمی فرهن

مهمتر ام

بساتر عماومی حرکات بار اسااس توافا آراء باا

متخصصین امر بهعنوان مقولههای ممینهای تشاخیص داده شاد .مقولاههاای ساهگاناهی در
هدول شماره  6ارائه شده است.
جدول  .6عناوين مقولههاي زمینهاي
عوامل زمينهای(بستر)
زیر مقوله

تعداد مفاهيم (کدهای باز)

ردیف
1

فرهن

مهمتر ام اقتصاد

4

-

2

فرهن

ایرانی اسالمی

5

-

بستر عمومی حرکت

5

-

14

-

3

عنوان مقوله

فرهن

جمع

3

منبع( :يافتههاي تحقیق)

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

می دهند در برابر شرایط علای کاه مجموعاهای ام متغیرهاای فعاال اسات .گااهی اوقاات

شرايط مداخلهگر
شرایط بستری یا محیطی عمومی هستند که راهبردها ام آنها متأرر میشوند .این شارایط
را مجموعهای ام متغیرهای میانجی و واسط تشکی میدهناد .شارایط مداخلاهگار شارایط
ساختاری هستند که مداخله سایر عوام را تساهی یاا محادود مایکنناد و صابغه علای و
عمومی دارند

(داناییفرد و همکاران

.)65 : 1390

در این تحقی ده مقولهی :کارهای فرهنگی درست حقوق مناان و رفاع ساتم ام آناان
انجام کارهای فرهنگای و پرهیاز ام کاار سیاسای ترهماه کتاب خاارهی خاوب (عواما
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تسهی گر) ضعف عملکرد دستگاههای فرهنگی کار فرهنگی منیای هنا

نارم و تهااهم

فرهنگی کاستیهای فرهنگی موهود ههانیشدن  -میر یوغ چناد قادرت بازرگ رفاتن و
تهاهم فرهنگى (عوام محدودکننده) بر اساس توافا آراء باا متخصصاین امار باهعناوان
مقولههای مداخله گر تشخیص داده شد .مقولههای دهگانهی مداخلهگر به همراه میر مقولهها
و میاهیم در هدول شماره  7آمده است.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

جدول  7عناوين مقولههاي مداخلهگر
عوامل مداخلهگر
زیر

تعداد مفاهيم

مقوله

(کدهای باز)

کارهای فرهنگی درست

5

-

حقوق منان و رفع ستم ام آنان

3

-

انجام کارهای فرهنگی و پرهیز ام کار سیاسی

4

-

ترهمه کتب خارهی خوب

2

-

ضعف عملکرد دستگاههای فرهنگی

8

-

کار فرهنگی منیی

3

-

نرم و تهاهم فرهنگی

6

-

کاستیهای فرهنگی موهود

7

-

ههانیشدن  -میر یوغ چند قدرت بزرگ رفتن

-

-

10

تهاهم فرهنگى

6

همع

10

44

ردیف

تسهيل /مانع

1

شرایط

2

تقویتکننده

3

(تسهیلگر)

4
5
6

شرایط

7

بامدارنده

8

(مانع)

9

عنوان مقوله

هن

-

منبع( :يافتههاي تحقیق)

نتايج و پیامدها
برخی ام طبقه ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در ارار اتخااذ راهبردهاا باهوهاود
میآیند

(داناییفرد و همکاران  65 : 1390به نق ام کرسول

در این تحقی

.)398 : 2005

ده مقولهی :تمدنسامی تحق الگوی ایرانی اساالمی پیشارفت رشاد و

قدرت تحلی مردم شناخت اهداف و ابعاد دشمنی دشامنان تکیاه بار فرهنا
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اساالمی و

انقالبی بسیج عمومی تمامی توانمندیهاا و اساتیاده ام ابزارهاای فرهنگای اتخااذ موضاع

تهاهمی ضمن دفاع ام مواضع خود مدیریت و برنامهریزی فرهنگی مزیتآفرینی و توسعه
شایستگیهای کلیدی ساممان و شبکه همکاران و کارآمدی دستگاههای فرهنگی بر اسااس
تواف آراء با متخصصین امر بهعنوان مقولاههاای پیامادی تشاخیص داده شاد .مقولاههاای

جدول  8عناوين مقولههاي پیامدي
مقولههای پيامدی و نتایج
زیر مقوله

تعداد مفاهيم (کدهای باز)

ردیف
1

تمدن سامی

6

18

2

تحق الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت

4

15

3

رشد و قدرت تحلی مردم

-

-

4

شناخت اهداف و ابعاد دشمنی دشمنان

6

10

8

-

10

-

7

اتخاذ موضع تهاهمی ضمن دفاع ام مواضع خود

5

-

8

مدیریت و برنامهریزی فرهنگی

7

-

7

8

کارآمدی دستگاههای فرهنگی

3

2

10

56

53

5

عنوان مقوله

تکیه بر فرهن

اسالمی و انقالبی

بسیج عمومی تمامی توانمندی ها و اساتیاده ام ابزارهاای

6

فرهنگی

مزیت آفرینی و توسعه شایستگی های کلیادی سااممان و

9

شبکه همکاران

10
همع

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

دهگانهی پیامدی به همراه میر مقولهها و میاهیم در هدول  8آمده است.

منبع( :يافتههاي تحقیق)

قضاياي نظري پژوهش
قاایای نظری بیانگر روابط تعمیمیافته بین یک طبقه و میاهیم آن باا طبقاههاای معاین
است .قاایا متامن روابط میهومی هستند در حالی که فرضیههاا مساتلزم رواباط سانجش
پذیرند و چون رویکرد نظریه دادهبنیاد روابط میهومی تولید میکناد ناه سانجشپاذیر لاذا
بهکارگیری اصطالح قاایا مرهح است

(داناییفرد و همکاران  144 :1390به نق ام وتن

1

.)492 :1989
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بر اساس روایت پژوهش و ترسیم مدل نظریه رهبری راهبردی در ایان قسامت تعاداد
 12قایه نظری برای پژوهش حاضر قاب طرح است:
قضیه علي :1آمادگی در مقاب هن
نرم ،تربیت افسران هن
هن

نرم با لحاظ طوالنیمدت و عمیا دانساتن هنا

نرم ،توهه به پیشگامان هبهه هن

نرم ،دائمی ندانستن پیرومی در هن

نرم ،تأمین بودهه و ابزارهاای

نرم علّات نیاام و دلیا شاک گیاری رهباری

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

راهبردی در نظام فرهنگی است.
قضیه علي :2صداوسیمای در ترام همهوری اسالمی بهمنظور :تحق چشماندام مشاوق
پیشرفت کشور هدایت و مدیریت فرهن

و افکار عمومى هامعه افزایش تیزهوشی ارائاه

برنامههای قاب فهم برای عامه مردم سوق دادن مردم به فرهن
تیهیم رابطه من و مرد در فرهن

اساالمى آماومش ماردم و

اسالمی؛ علّت نیام و دلی شک گیری رهبری راهبردی در

نظام فرهنگی است.
قضیه علي :3نظام تعلیم و تربیات کارآماد شاام  :هادایت فرهنگای در دانشاگاههاا رفتاار
مناسب استاد با طلبه و دانشجو اشتغال سیاستگذار فرهنگی فقط به کار فرهنگی اولویتبنادی
کارهای فرهنگی ترویج هنجارها ارمشها و سبک مندگى اسالمى ایراناى و هادایت ماردم باه
سمت تدین؛ علّت نیام و دلی شک گیری رهبری راهبردی در نظام فرهنگی است.
قضیه علي :4تبادل فرهنگی شام  :آداب معاشرت مبان معارف دین و آداب مندگی و
خلقیات؛ علّت نیام و دلی شک گیری رهبری راهبردی در نظام فرهنگی است.
قضیه علي :5احساس مسئولیت همه دستگاههای فرهنگی شام  :صداوسیما حومههای
علمیه ساممان تبلیغات اسالمی ومارت علوم تحقیقات و فناوری ومارت فرهن

و ارشاد

اسالمی ومارت آمومشوپرورش و امور مساهد؛ علّت نیاام و دلیا شاک گیاری رهباری
راهبردی در نظام فرهنگی است.
قضیه زمینهاي :1فرهن

مهمتر ام اقتصااد شاام  :فرهنا ساامی بارای پاذیرش کاار

سخت توسعه اقتصادی در گرو تالش فرهنگی استیاده ام تولید داخلی و پرهیز ام اسراف؛
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شرایط محیطی را برای راهبردهای «رهبری راهبردی در نظام فرهنگی» فراهم میکند.

قضیه زمینهاي :2فرهن

ایرانی اسالمی شام  :باورهاای ماردم سابک منادگی ماردم

ایمان مردم عادات مردم الهامبخش مردم در حرکاات و اعماال؛ شارایط محیطای را بارای
راهبردهای «رهبری راهبردی در نظام فرهنگی» فراهم میکند.
ضامن وفاداری مردم کار فرهنگی پشتوانه کاار سیاسای و نظاامی قاانونگرایای و تعااون
اهتماعی؛ شرایط محیطی را برای راهبردهای «رهبری راهباردی در نظاام فرهنگای» فاراهم
میکند.
قضیه مداخلهگر :1کارهای فرهنگی درست حقوق مناان و رفاع ساتم ام آناان انجاام
کارهای فرهنگی و پرهیز ام کار سیاسی ترهمه کتاب خاارهی خاوب؛ موهاب تساهی و
تقویت اهرای راهبردهای «رهبری راهبردی در نظام فرهنگی» میشود.
قضیه مداخلهگر :2ضعف عملکرد دستگاههای فرهنگی کار فرهنگی منیی هن

نرم و

تهاهم فرهنگی کاستیهای فرهنگی موهود ههانیشدن  -میار یاوغ چناد قادرت بازرگ
رفتن و تهاهم فرهنگى؛ موهب تااعیف اهارای راهبردهاای «رهباری راهباردی در نظاام
فرهنگی» میشود.
قضیه راهبردي :استیاده ام تمام ظرفیتها در اصالح فرهن

عمومی اولویت مصاوبات

شورای عاالی انقاالب فرهنگای بار مجماع تشاخیص تبادی میادان فرهنگای باه میادان
روشنیکری ح مشکالت فرهنگی در شوراهای فرهنگی ههتگیری انقالبای و اساالمی

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

قضیه زمینهاي :3فرهن

بستر عمومی حرکت شام  :کمک به نیاممندان کاار فرهنگای

باهم دیادن نیامهاای ماادی و معناوی ماردم شاناختن بیمااریهاای فرهنگای کماک باه
مجموعههای خودهوش مردمای اعاالم علنای راهبردهاای فرهنگای مخالیات باا برخای
آمادیها مهندسی فرهنگی کشور؛ سااموکارهایی هساتند کاه «رهباری راهباردی در نظاام
فرهنگی» برای اییای مسئولیت وظایف و نقش خود به آنها نیام دارد.
قضیه پیامدي :اعمال «رهبری راهبردی در نظام فرهنگی» موهب :رشد و قدرت تحلیا
مردم شناخت اهداف و ابعاد دشمنی دشمنان تکیه بر فرهنا

اساالمی و انقالبای بسایج

عمومی تمامی توانمندیها و استیاده ام ابزارهای فرهنگای اتخااذ موضاع تهااهمی ضامن
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دفاع ام مواضع خود مدیریت و برنامهریزی فرهنگی مزیتآفرینی و توسعه شایستگیهاای
کلیدی ساممان و شبکه همکاران و کارآمدی دستگاههای فرهنگی میشود.
نظريه «رهبري راهبردي در نظام فرهنگي»
نظریه «رهبری راهبردی در نظام فرهنگی» بار اسااس بیاناات و مکتوباات مقاام معظام
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

رهبری(مدظلهالعالی) با عنایت به موارد تشریح شده در این فص عبارت است ام:
«رهبری راهبردی نظام فرهنگی» تنها با تکیه بر بااور باه خادا و ارمشهاای اساالمی و
انقالبی؛ مزیت آفرینی و توسعه شایستگیهای کلیدی ساممان و شبکه همکااران شاکوفایی
حداکثری استعدادها و ظرفیتها مشارکت حداکثری استعدادها و ظرفیاتهاا شناساایی و
هذب حداکثری استعدادها و ظرفیتها صورت خواهد گرفت .توهه به موارد میار در ایان
راستا مهم است:


آمادگی در مقاب هن

نرم صداوسیمای در ترام همهوری اساالمی نظاام تعلایم و

تربیت کارآمد تبادل فرهنگی و احساس مسئولیت همه دستگاههاای فرهنگای دلیا
رهبری راهبردی است.
 فرهن

مهمتر ام اقتصاد فرهن

ایرانی اسالمی و فرهن

بستر عمومی حرکت بایاد

موردتوهه قرار گیرد.
 تأریر عوام تاعیفکننده و محدودکننده را کاهش داده و ام تهدیدات پرهیز کرده و
عوام تقویتکننده را با فرصتها درآمیخته و لحاظ کنند.
 پیامد «رهبری راهبردی در نظام فرهنگای» :رشاد و قادرت تحلیا ماردم شاناخت
اهداف و ابعاد دشمنی دشمنان تکیه بر فرهن

اساالمی و انقالبای بسایج عماومی

تمامی توانمندیها و استیاده ام ابزارهای فرهنگی اتخاذ موضع تهاهمی ضمن دفااع
ام مواضااع خااود ماادیریت و برنامااهریاازی فرهنگاای مزیااتآفریناای و توسااعه
شایستگیهای کلیدی ساممان و شبکه همکاران و کارآمادی دساتگاههاای فرهنگای
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خواهد بود.

مدل نهایي تحقيق مبتني بر نظریه دادهبنياد
بستر و ممینه
 -فرهن

بستر عمومی

حرکت
 -فرهن

مهمتر ام اقتصاد



شناخت بیماریهای فرهنگی



استیاده ام تمام ظرفیتها در اصالح فرهن



ادغام برخی نهادهای فرهنگی موامی



نهادینه سامی ارمشهای انقالب اسالمی



اولویت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بار

عمومی

مجمع تشخیص


تبدی میدان فرهنگی به میدان روشنیکری



ح مشکالت فرهنگی در شوراهای فرهنگی

طبقه محوري :رهبری راهبردی



تربیت نیروى انسانى کارآمد



 -مزیتآفرینی و توسعه شایستگیهای

ههتگیری انقالبی و اسالمی



کلیدی ساممان و شبکه همکاران

با هم دیدن نیامهای مادی و معنوی مردم



 -شکوفائی حداکثری استعدادها و ظرفیتها

کمک به مجموعه های خودهوش مردمی



 -مشارکت حداکثری استعدادها و ظرفیتها

اعالم علنی راهبردهای فرهنگی



مخالیت با برخی آمادی ها

 شناسائی و هذب حداکثری استعدادها وظرفیت ها
شرايط مداخله گر

 شرايطتقويت کننده

شرايط علي
 آمادگی در مقابهن

نرم

 صدا و سیمای درترام همهوری إسالمی
 نظام تعلیم و تربیتکارآمد
 -تبادل فرهنگی

پیامدهاي رهبري راهبردي

 -شرايط



بازدارنده

تمدنسازي



تحقق الگوي اسالمي ايراني پیشرفت



رشد سیاسي و قدرت تحلیل مردم



شناخت اهداف و ابعاد دشمني دشمنان



تکیه بر فرهنگ اسالمي و انقالبي



بسیج عموومي تموامي توانمنوديها و اسوتفاده از
ابزارهاي فرهنگي



اتخاذ موضع تهاجمي ضمن دفاع از مواضع خود



مديريت و برنامهريزي کارهاي فرهنگي



مزيووت رفرينووي توسووعه شايسووتگیهاي کلیوودي

 احساس مسئولیتهمه دستگاههای

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

 -فرهن

ایرانی إسالمی

استراتژيهاي تعامل و کنش

سازمان و شبکه همکاران



کاررمدي دستگاههاي فرهنگي

فرهنگی
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پايايي و روايي مدل
میاهیم و مقولههایی که منجر به تولید قایههای تحقی شده است طی مطالعه و بررسی
اسناد در هر مرحلاه ام فرآیناد دادهپاردامی (میهاومساامی مقولاهبنادی و قاایه ساامی)
بهصورت مکرر ارمیابی و تائید شدهاند .ام طرفی نیاز فرآیناد مساتمر طای روناد پاردامش
دادههای تحقی بهوسیله اسناد مختلف و متناوع صاورت گرفات کاه ناوعی ارباات روایای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

تحقی بهشمار میروند.
اعتبارسنجی قایههای تحقی ام دو بعد روایی و پایایی بعد ام ارائه و بیان قاایههاا باه
این صورت انجام میگیرد که درروش دادهبنیاد میاهیم مقولهها و قایههاا باه ترتیاب باه
کمک کادهای باهدسات آماده در مراحا ساه گاناه کدگاذاری باام محاوری و انتخاابی
مشخصشدهاند که خود نوعی اعتبار و روایی بخشی به تحقی بهشمار میرود.
برای دستیابی به پایایی تحقی درممینه اصول و عناصر همان گونه کاه نشاان داده شاد
فرمایشات و مکتوبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبناای کشاف و اساتخراج مقولاههاا و
قایههای قرارگرفته است.
برای دستیابی به پایایی تحقی در دیگر اسناد و مستندات راهبردی تحقی

نظر به اینکاه

محق عین مطالب مندرج در این اسناد را مورداستیاده و اساتناد قارار داده اسات پاس در
صورت مراهعه مجدد قاب تکرار است؛ به عبارتی میتواند ام پایایی المم برخوردار باشد.
ام طرفی نیز بهمنظور تائید نهایی پایاایی تحقیا
( )1997یعنی؛ تطبی

چهاار معیاار معاروف پاارکرر و رافای

قابلیت فهم قابلیت تعمیم و کنترل فرآیند نظریهپردامی به شرح میار

مورد ارمیابی پایایی قرارگرفته است:
ا برای سنجش معیار تطبی

در کدگذاری بام به وضوح نشان دادهشده است که میاهیم

ام دادههای بررسیشده تولیدشدهاند.
ا برای قابلیت فهم کردن نظریه میاهیم تشخیص داده شده به شاکلی نظااممناد باه هام
مرتبط شدهاند و میان آنها پیوندهای میهومی برقرار تاا مقولاههاا باهخاوبی باه کماک آنهاا
استخراج شود.
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ا برای قابلیات تعمایم باودن نظریاه تاالش شاد تاا سااختار نظریاه بار اسااس آراء و
اندیشههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) شک گیرد.
ا کنترل فرآیند نظریهسامی برای حصول اطمینان ام اینکاه یافتاههاای نظاری باه ارائاه
 اتصال یا تطبی روشنی بین مقولهها و دادههای خام وهود دارد.
 پژوهشگر برای اینکه یک نظریه میهومی میص تدوین کند و بتواناد باهخاوبی در
دادهها بهکیایت برسد .دادههای همههانبه و گستردهای را همعآوری کرده است.
 مدل ارائهشده نتیجه یک تبیین میهومی در فرآیند موردمطالعه است.


مدل بر اساس تبیین متون واقعی و با یک فرآیند پایه مناسبت عملی دارد.

 اگر شرایط تغییر کند یا پژوهشگر دادههای بیشتری همعآوری کند مادل قابلیات
اصالح را دارد.
 مقولهها در قالب مدل ارائهشده مشخصشدهاند.
 مدل ارائهشده در خالل مراح کدگذاری باام باه کدگاذاری محاوری و بعاد باه
کدگذاری انتخابی ظاهرشده است.
پژوهشگر تالش کرده است تا مقولهها را به هم مرتبط کند و ساپس باه وسایله قااایا
مدل موردنظر را ارائه کند.

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

نظریه بااهمیت ختم شده را میتوان بهصورت میر بیان کرد که:

نتيجهگيری و پيشنهاد
الف) نتیجه گیري
با توهه به نقش مهم فرهن

و ساممانهای فرهنگی در توسعه و تعالی سایر حاومههاا

ضرورت بومیسامی رهبری راهبردی بر اساس بیانات مقاام معظام رهباری بارای هادایت
عالیه ساممانهای فرهنگی و نبود الگوی رهبری راهبردی در نظام فرهنگای( .وهاود چناین
الگویی باعث ایجاد وحدت ههت و رویه در ساممانهای فرهنگی خواهاد شاد) .پاژوهش
حاضر تالش کرده است تا رهبری راهبردی را بر اسااس بیاناات و مکتوباات مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) در عرصاه نظاام فرهنگای ماورد مطالعاه طراحای و ارائاه کناد .در ایان
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خصوص بیانات پیامها نامهها و احکاام مقاام معظام رهباری ام ساال  1361تاا  1398در
حومه رهبری راهبردی و مدیریت راهبردی به روش تمامشمار مطالعه شده است و پاس ام
تحلی با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرارگرفته است .نکات مرتبط با موضاوع تحقیا
ام پاراگرافهای منتخب و به شایوهی تحلیا نکاات و مااامین کلیادی در قالاب «کاد»
استخراج شده و کدهای مشترک تشاکی «میهاوم» و میااهیم مشاترک تشاکی «مقولاه» را
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

دادهانااد .سااپس بااهصااورت رفاات و برگشااتی کاادها میاااهیم و مقولااههااای ایجادشااده
موردبامنگری قرار گرفت تا در نهایت اشباع نظری حاص شد .در ادامه کار بارای دساتیابی
به ابعاد مؤلیهها و میرمؤلیه های الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی بار اسااس گیتماان
مقام معظم رهبری ابتدا به کدگذاری محاوری و انتخاابی فرمایشاات آراء و اندیشاههاای
ایشان پرداختیم .برای کدگذاری محوری کدهای بام را بهطور مستمر مطابقت داده و کادها
یا میاهیمی که ارتبا معنایی نزدیکی باهم داشاتند را در یاک طبقاه یاا دساته قارار داده و
مقولهها را به دست آوردیم .در پایان این مرحله ام کدگذاری؛ تعاداد  638کاد  86میهاوم
 230میر مقوله و  51مقوله ایجاد شد .پس ام تشکی طبقات یا مقولاههاا باه مرحلاه ساوم
کدگذاری یعنی کدگذاری انتخابی اقدام کردیم؛ بهعبارتدیگر طبقهها یا مقولهها را باهطاور
مستمر با هم مطابقت داده و مقولههای مرتبط به هم را در یک گروه قارار دادیام تاا قااایا
شک بگیرند .با توهه به اینکه هدف ام این کار مشاخص کاردن ماوارد مطارح در الگاوی
پارادایمی استراوس و کوربین بود نتایج حاص را در این  3بعد های دادیم.
مقولههای علی در الگوی پارادایمی شرایط مقادم را تشاکی و  5مقولاهی :آماادگی در
مقاب هن

نرم صداوسیمای در ترام همهوری اسالمی نظام تعلیم و تربیت کارآمد تبادل

فرهنگی و احساس مسئولیت همه دستگاههای فرهنگای شاام کاه در الگاو قارار گرفات.
مقولههای ممینهای شام  3مقولاه :فرهنا
فرهن

مهمتار ام اقتصااد فرهنا

ایرانای اساالمی و

بستر عمومی حرکت؛ مقولههای مداخلهگر شام  :الف) شرایط تقویتکننده شاام

 4مقوله( :کار فرهنگی درست حقوق منان و رفع ستم ام آنان انجام کار فرهنگای و پرهیاز
ام کار سیاسی ترهمه کتب خارهی خوب) ب) شرایط بامدارنده شام  5مقولاه( :ضاعف
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عملکرد دستگاههای فرهنگی کار فرهنگی منیی هن

نرم و تهاهم فرهنگی کاساتیهاای

فرهنگی موهود ههانیشدن میر یوغ چند قدرت بازرگ رفاتن) و مقولاههاای راهباردی
شام  11مقوله :شناختن بیماریهای فرهنگی استیاده ام تمام ظرفیتها در اصالح فرهنا
عمومی اولویت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بر مجمع تشخیص مصلحت نظاام
ههتگیری انقالبای و اساالمی بااهم دیادن نیامهاای ماادی و معناوی ماردم کماک باه
مجموعههای خودهوش مردمی اعالم علنی راهبرهای فرهنگی مخالیت با برخی آمادیهاا
و مهندسی فرهنگی کشور و درنهایت مقولههای پیامادی شاام  10مقولاه :تمادن ساامی
تحق الگوی ایرانی – اسالمی پیشارفت رشاد سیاسای و قادرت تحلیا ماردم شاناخت
اهداف و ابعاد دشمنی دشمنان تکیه بر فرهن

اسالمی و انقالبای بسایج عماومی تماامی

توانمندیها و استیاده ام ابزارهای فرهنگی اتخاذ موضع تهااهمی ضامن دفااع ام مواضاع
خود مدیریت و برنامهریزی کارهای فرهنگی مزیتآفرینی و توسعه شایستگیهای کلیادی
ساممان و شبکه همکاران و کارآمدی دستگاههای فرهنگی؛ با محوریت «رهبری راهباردی-
مقوله محوری» در الگوی پارادایمی تحقی تنظیم شد .بر اساس الگوی پارادایمی تحقیا و
با استیاده ام یادداشتهای نظری و عملیاتی که محق طی مراح مختلف تجزیاه و تحلیا
دادهها تهیه نموده است روایت داستان به رشته تحریر درآمد .در ادامه با توهاه باه روایات
پژوهش و ترسیم الگوی «رهبری راهبردی» تعداد  12قاایه تادوین و باا بهاره-گیاری ام
روشهای مرسوم در نظریهپردامی دادهبنیاد روایی و پایایی تحقی محرم شاد و در نهایات

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

تبدی میدان فرهنگی به میدان روشنیکری ح مشکالت فرهنگی در شاوراهای فرهنگای

یافتههای تحقی به سؤالها پاسخ مناسب داده است.
ب) پیشنهادها
الف .پيشنهاد به سازمانهای فرهنگي

مدیران عالی ساممانهای فرهنگی در اعماال رهباری سااممانهاای مربوطاه مایتوانناد
یافتههای تحقی را لحاظ کنند؛
 مدیران عالی ساممانهای فرهنگی آمادگی در مقاب هن
و عمی دانستن هن

نرم تربیت افسران هن

نرم با لحاظ طوالنیمادت

نرم توهه به پیشگامان هبهه هنا
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نرم تأمین بودهه و ابزارهای هن

نرم دائمی ندانستن پیارومی در هنا

نارم در

دستور کار داشته باشند.
 صداوسیمای در ترام همهوری اسالمی باید تحق چشماندام مشوق پیشرفت کشور
بودن هدایت و مدیریت فرهن

و افکار عمومى هامعه افازایش تیزهوشای ارائاه

برنامههای قاب فهم برای عامه مردم سوق دادن مردم باه فرهنا
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی سال چهارم شماره  16ممستان 1399

مردم و تیهیم رابطه من و مرد در فرهن

اساالمى آماومش

اسالمی؛ همواره در هدول برنامههای خود

قرار دهد.
 نظام تعلیم و تربیت کارآمد شام  :هدایت فرهنگای در دانشاگاههاا رفتاار مناساب
استاد با طلبه و دانشاجو اشاتغال سیاساتگاذار فرهنگای فقاط باه کاار فرهنگای
اولویتبندی کارهای فرهنگی ترویج هنجارها ارمشهاا و سابک منادگى اساالمى
ایرانى و هدایت مردم به سمت تدین شک گیرد.
 پیشنهاد میشود :استیاده ام تمام ظرفیات هاا در اصاالح فرهنا

عماومی اولویات

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بر مجمع تشخیص تبدی میدان فرهنگی باه
میدان روشنیکری حا مشاکالت فرهنگای در شاوراهای فرهنگای ههاتگیاری
انقالبی و اسالمی باهم دیدن نیامهای مادی و معنوی مردم شاناختن بیمااریهاای
فرهنگی کمک به مجموعه های خودهوش مردمی اعالم علنی راهبردهای فرهنگی
مخالیت با برخی آمادیها مهندسی فرهنگی کشور؛ بهعنوان راهبرد و سااموکارهای
المم در دستور کار «مدیران ارشد فرهنگی» برای اییای مسائولیت وظاایف و نقاش
خود قرار گیرد.
 پیشنهاد میشود مدیران دستگاههای فرهنگی :رشد و قدرت تحلیا ماردم شاناخت
اهداف و ابعاد دشمنی دشمنان تکیهبر فرهنا

اساالمی و انقالبای بسایج عماومی

تمامی توانمندیها و استیاده ام ابزارهای فرهنگی اتخاذ موضع تهاهمی ضمن دفااع
ام مواضااع خااود ماادیریت و برنامااهریاازی فرهنگاای مزیااتآفریناای و توسااعه
شایستگیهای کلیدی ساممان و شبکه همکاران و کارآمدی دستگاههاای فرهنگای را
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در دستور کار خود قرار بدهند.

ب .پيشنهاد به سایر سازمانها

 مهندسی مجدد سااممانهاای فرهنگای بار اسااس همگاونی و سانخیت وظاایف و
مسئولیتها (ساممانهای تبلیغی و ترویجای در سااختار واحادی باا عناوان ومارت
معظاام رهبااری نیااام بااه تاارویج ندارنااد (مشخص ااً موساایقی) در ساااختار دیگااری
سامماندهی شوند).
 با توهه به اهمیت فرهن

و روشهای فرهنگی اعمال رهبری و مادیریت پیشانهاد

می شود مدیران ارشد سایر نظامات (اقتصادی سیاسی و اهتماعی) یافتههای تحقیا
را در ارمیابی انتصاب و توانمندساامی مادیران ارشاد بارای درک تاأریرات متقابا
حومه فرهن

با موضوع فعالیت آنها لحاظ کنند.

 پیشنهاد میشود تا فرهن سامی برای پاذیرش کاار ساخت تاالش فرهنگای بارای
توسعه اقتصادی استیاده ام تولید داخلی و پرهیز ام اساراف؛ در دساتور کاار ساایر
نظامات بهخصوص نظام اقتصادی قرار گیرد.
ج .پيشنهاد به پژوهشگران

 پژوهش پیرامون ارربخشی فعالیتهای فرهنگی و چگونگی افزایش آن؛
 بررسی پیامدهای فرهنگی ناشاناختهی فعالیاتهاای سیاسای اقتصاادی اهتمااعی
قاایی نظامی و انتظامی؛

مقاله پژوهشی :طراحی الگوی رهبری راهبردی نظام فرهنگی همهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه دادهبنیاد

فرهن

و ترویج اسالمی و ساممانهای تخصصی و حرفهای که بر اساس نظار مقاام

 بررسی تأریر مدل ارائهشده در این پژوهش در میزان تحق «الگوی پیشارفت ایرانای
اسالمی»؛
 تدوین مدل بومی «رهبری راهبردی نظام فرهنگی» با استیاده ام روش تحقی کمی و
آممون فرضیههای آن.
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پارسونز وایان ( )1385مباني سیاستگذاري عمومي و تحلیل سیاستها ترهماه حمیدرضاا
ملک محمدی هلد اول تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.



پرکان حسین؛ سلطانی مرتای ( )1390طراحی الگوی میهومی تحلی فرهنگی کشور مبتنی بر
رویکرد تئوری میهومسامی بنیادی مجله اسالم و پژوهشهاي مديريتي سال اول شماره دوم.



حاف نیا محمد ( )1387مقدمهاي بر روش تحقیق در علوم انساني تهران :انتشارات سمت.



دانایی فرد حسن ( )1384روششناسي پژوهش کیفي در مديريت تهران :انتشارات صیار.



دانایی فرد حسن؛ اسالمی آذر ( )1390ساخت نظريه بيتفاوتي سازماني -کاربرد اسوتراتژي
پژوهشي نظريه دادهبنیاد در عمل تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).



دهقان پیشه الهه ( )1389ارمیابی سیاستهای هناری باا ارتقااء مادل چارترناد و ماک کاافی
فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات ،سال یامدهم ،شماره .10



رماقی افشین ( )1381نظريههاي ارتباطات اجتماعي تهران :نشر پیکان.



سنجقی محمد ابراهیم و همکاران ( ،)1396بررسی تأریر رهبری راهبردی بر نوآوری با تأکیر بر




رویکرد ارتباطات شبکهای فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال نهم شماره .4
غالمزاده داریوش ( )1393رهبري چاپ دوم تهران :انتشارات ترمه.
میرمائی خلی

( )1388پژوهش ،پژوهشگوري و پوژوهشناموه نويسوي هلاد اول تهاران:

انتشارات هامعه شناسان.
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