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چکیده
خطمشیگذاری در سازمانهای دولتی ایران برای تحقق اهداف بخشی ،سازمانی ،فرابخشی و ملی بسیار مهم
و تعیین کننده است .به طوری که این مسئله در سازمانهای فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا کهه
مقوله فرهنگ و به دنبال آن سیاست فرهنگی دارای ابعهاد و زوایهای هنههان و آرهفار فراوانهی اسهت کهه بهدون
خط مشیگذاری رایسته تحقق این اهداف ممفن و میسر نیست .هژوهش حاضر با رویفرد کیفی مهیکورهد تها
فرایند خط مشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان را با بههرهگیهری ازاسهتراتژی داده بنیهاد مهورد
بررسی و مطالعه قرار دهد .دادههای تحقیق طی مصاحبه با  ۲۳نفر از خبرگان فرهنگی رامل مدیران ،کاررناسان،
مربیان و اساتید دانشگاه فراهم آمده است و تحلیل این دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی نشان میدهد که اثربخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان مقوله یا هدیده محوری در مدل
تحقیق ،به همراه مقولههای زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و هیامدها ،الگوی خطمشیگذاری کانون هرورش ففری
کودکان و نوجوانان را تبیین میکند .نتایج هژوهش حاضر عالوه بر ترسیم الگوی خطمشیگذاری در سازمان مورد
اراره ،فرایند خطمشیگذاری در سازمانهای فرهنگی ایران را نیز واکاوی و تبیین مینماید.
واژگان کلیدی :خطمشی فرهنگی ،خطمشیگذاری ،سازمان فرهنگی ،کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان
( Email: vghobanizadeh@gmail.comنویسنده

مسئول) -
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 – ۱مقدمه
با توجه به ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی ،توسعه فرهنگی نیز هس از هیروزی انقالب
اسالمی همواره مورد تأکید بوده و به همین دلیل سازمانها ،تشفیالت و نهادهای مختلفی در

خصوص آن رفلگرفته است (حقیقیکفاش و همفاران .)۱۲۷ :۱۳۹۲ ،عالوه بر این در

جمعبندی یک تحقیق علمی بهطور مشخص و صریح آمده است ۹۰« :درصد از برنامههای

راهبردی سازمانها در عمل با رفست مواجه میگردند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط
میان ساحت نظری با عمل عنوان رده است» (الوانی و همفاران .)۳ :۱۳۸۸ ،تاکنون

هژوهشهای فراوانی هیرامون حوزه عملفردی سازمانهای فرهنگی انجام رده است که نتایج
آنها حاکی از ناکارآمدی برنامههای فرهنگی در این سازمانها است (صالحی امیری و عظیمی

دولتآبادی .)۱۹۵ :۱۳۹۱ ،ازآنجاییکه ناکارآمدی برنامههای فرهنگی از جنبههای مختلفی
قابل بررسی است ،در این تحقیق با توجه به اهمیت مباحث خطمشیگذاری سازمانهای
دولتی بهویژه سازمانهای فرهنگی برآنیم تا الگوی خطمشیگذاری در کانون هرورش ففری
کودکان و نوجوانان را که بیش از نیمقرن در عرصه فرهنگی فعالیت دارته است و به عنوان
یک دستگاه دولتی فراگیر در سطح ملی با طیف وسیعی از مردم ،بهویژه کودکان و نوجوانان و
اولیای تربیتی در ارتباط و تعامل بوده و در سطح بینالمللی نیز دارای جایگاه و سوابق رناخته
ردهای است مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.
به نظر اکثر صاحبنظران و حتی خود مسئولین و مدیران کشور ،سازمانها و نهادهای

فرهنگی از کارآیی الزم برخوردار نیستند .در تحقیقات و گزارشهای اندکی که در خصوص
فعالیتهای فرهنگی کشورمان صورت گرفته است ،یفی از علل اصلی عدم تحقق برنامهها و
اهداف حوزه فرهنگ ،مربوط به ضعف عملفردی و مدیریتی سازمانهای فرهنگی است؛ و
علیرغم سپریردن هانزده سال هنوز نه تنها از مشفالت مدیریتی حوزه فرهنگ کم نشده،
بلفه بر حجم آن نیز افزوده رده است (صالحی امیری و عظیمی دولتآبادی.)۱۹۶ :۱۳۹۱ ،
نفته حائز اهمیت در ارزیابی برنامههای فرهنگی درگذرته و حال ،نگاه سیاسی به موضوع
و عدم رفافیت در تحلیلها و نتیجهگیریها است و به طور طبیعی ادعای اینکه یک سیاست
خاص موفقیتآمیز بوده است ،معموالً در زندگی سیاسی (کشورها) اتفاق میافتد ،امّا تعداد
کمی از این ادعاها بهطور سیستماتیک قابل توجیه هستند (مارش و مک کوئل.)۵۶۴ :۲۰۱۰ ،
نتایج تحقیقات علمی نشان میدهد عدم توجه به سیاست هژوهشی و تدوین غیرعلمی
خطمشیهای سازمانها باعث میرود خطمشیها جنبه اجرایی به خود نگیرند و یا در مرحله
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اجرا توفیق الزم را به دست نیاورند .در این راستا «السول» ۱معتقد است «کار اندیشمند
خطمشی ،تشخیص بیماریهای جسم سیاست ،فهم علل و هیامدهای آن بیماریها ،توصیه

درمان و ارزریابی اثر درمان است و دانشهژوه خطمشی مانند یک هزرک باید نوعی آموزش

کاربردی-علمی ببیند تا بتواند آن دانش را برای نوعی هدف ارزشمحور متعالیتر به خدمت
بگیرد» (داناییفرد .)۲۲ :۱۳۹۲،کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان ررکتی دولتی است
که بر اساس اهداف و مأموریت مندرج در اساسنامه مصوب  ۱۳۵۹/ ۲/۳۱رورای انقالب
اسالمی برای تولید و عرضه خدمات و محصوالت فرهنگی به کودکان و نوجوانان تأسیسرده

است .با توجه به اساسنامه کانون ،هدف این کانون ایجاد امفانات الزم جهت ررد و هرورش

ففری و ذوقی کودکان و نوجوانان و کمک به رفوفایی استعدادهای آنها بر اساس ارزشها و
نظام تعلیم و تربیت اسالمی است (ماده  .)۷همچنین بستر فعالیتهای کانون تهدیدهایی است

که همواره هژوهشگران ،نخبگان و خبرگان فرهنگی به آن هرداخته و بر تأثیرگذاری سوء آن در
ررد کودکان تأکید دارتهاند .این چالشها عبارتاند از فاصله گرفتن کودکان و نوجوانان از
فرهنگ ایرانی و اسالمی ،ظهور و بروز هررتاب برنامههای فریبنده اینترنتی ،ماهواره و  . ...بر

این اساس ،ضروریست تا با بهرهگیری از روشهای علمی ،خطمشیهای رورنی برای
حوزه های مختلف کاری کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان تدوین و به اجرا درآید.
بدیهی است تدوین خطمشیهای کانون عالوه بر کاربردهای درونسازمانی ،بازرناختی الگوی
فرآیند خطمشیگذاری سازمانهای فرهنگی ایران را نیز به تناسب رهیافتهای رورمند به

ارمغان خواهد آورد.
هدف اصلی تحقیق ،طراحی الگوی مناسب خطمشیگذاری در کانون هرورش ففری
کودکان و نوجوانان است و برآنیم که با مطالعه و بررسی اسناد و منابع علمی ،هژوهشی و
همچنین بهرهگیری ازنظرگاههای خبرگان تحقیق ،عوامل و عناصر اثرگذار بر فرآیند
خطمشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان به عنوان یک سازمان فرهنگی

(الگو) را بازرناسی نموده و آن را طراحی و تبیین نماییم .البته برای دستیابی به این الگو سه
هدف فرعی رامل رناخت عوامل مؤثر بر فرایند خطمشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان
و نوجوانان ،رناخت عوامل درونسازمانی و مدیریتی مؤثر بر خطمشیگذاری سازمان مورد
مطالعه و رناخت عوامل برونسازمانی مؤثر برخطمشیهای کانون هرورش ففری کودکان مورد
نظر نگارندگان است.

گستردگی و تنوع تعاریف در این حوزه ،اهمیت و هیچیدگی مباحث مربوط به
خطمشیگذاری را نشان میدهد .صرفنظر از نفات کلیدی متعددی که در تعاریف خطمشی
- Harold lasswel
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به چشم میخورد ،در این تحقیق مباحث بر مدار خطمشیگذاری سازمانهای فرهنگی و به-
ویژه کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان به منزله الگوی سازمانهای فرهنگی است؛
بنابراین با توجه به اهمیت و گستردگی سازمانهای فرهنگی در ایران ،فرآیند خطمشیگذاری

در کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان که هیشتر از آن در برنامه توسعه جمهوری
اسالمی ایران بهعنوان یفی از نه دستگاه عمده دولتی متصدی بخش فرهنگی نام برده رده
است (صالحی امیری ،)۲۲۵ :۱۳۹۱ ،مورد مطالعه قرارمیگیرد.

 - ۲مبانی نظری
نگاه گذرا به تعاریف خطمشی ،هیشینه مباحث و اندوختههای علمی اندیشمندان این

حوزه را یادآوری میکند .البته در منابع علمی تعاریف خطمشی عمومی بیش از خطمشی به
چشم میخورد و در بعضی مواقع خطمشی به جای خطمشی عمومی به کار برده رده است.
در این خصوص دانشمندی معتقد است «مطالعه خطمشی عمومی بیش از آن که نوعی علم

بارد ،نوعی مشرب است .بیشتر هنر و فوت و فن است تا نوعی علم ناب (گودین و همفاران،
 .)۲۰۰۶صاحب نظری با کمی تساهل نسب به تعریف کامل ،دقیق و جهان رمول آن ابراز
تردید کرده و معتقد است «هیچگونه تعریف دقیق و جهان رمولی از خطمشی عمومی وجود
ندارد (داناییفرد .)۱۵ :۱۳۹۲ ،برخی دیگر با نگاه ساختاری ،خطمشیهای عمومی را قوانین و
استراتژیهایی میدانند که دولت برای هدایت و مدیریت برنامههای اقتصادی ،اجتماعی ،اداری
و ...تدوین میکند و عدهای با نگاه جامع فرهنگی و اجتماعی خطمشی عمومی را بیانگر
فرهنگ ،نظام اقتصادی و اولویتهای مورد قبول جامعه دانستهاند؛ و یا از یک نظرگاه دیگر،
خطمشی عمومی متشفل از یک سلسله ارزشها قلمداد رده که هشتوانه اقدامات دولت و
سایر مراجع تصمیمگیرنده در جامعه قرار میگیرد (الوانی.)۱۲ :۱۳۹۲ ،
در تعریف دیگری «خطمشی عمومی در برگیرنده اجزایی است که اصطالحاً هدف ،محتوا

و اثر نامیده میرود .هدف به مقصدی گفته میرود که خطمشی عمومی برای نیل به آن رفل
میگیرد .محتوا به بخشی از خطمشی اطالق میرود که از انتخاب گزینه مطلوب به دست
میآید ،اثر یا نتیجه خطمشی نیز به تغییراتی که به سبب اجرای خطمشی حادث میرود داللت
دارد»( .الوانی و رریفزاده .)۵ :۱۳۹۱،قدر مسلم با توجه به هیچیدگیهایی که در حوزههای
علوم انسانی وجود دارد ،نمیتوان تعاریف مورد نظر را به صورت مطلق تأیید یا رد کرد ،بلفه
این تعاریف زوایای هنهان خطمشیگذاری را بیشتر آرفار میسازد و به درک رایسته مبانی
نظری و تعریف چارچوب مفهومی تحقیق میانجامد .البته در کنار این تعاریف ،مباحث دیگری
ازجمله فرایندی بودن خطمشی نیز برای این تحقیق بسیار مهم و تعیینکننده است.
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اگرچه برای خطمشی تعاریف متعددی در منابع علمی مشاهده میرود ،ولی در فرایندی
بودن خطمشی نوعی اتفاق نظر وجود دارد ،با مالحظه حوزه خطمشیگذاری عمومی به عنوان
یک محیط هویا و در حال تغییر ،طبیعت فرایندی آن تصدیق میرود ،به طوری که تمرکز بر

فرایندی بودن ۱،استمرار و در جریان بودن دائمی خطمشی را نشان میدهد (دانش فرد:۱۳۹۱ ،
 .)۱۹۶بنابراین تدوین ،اجرا و ارزیابی سه رکن خطمشیگذاری است که حذف هرکدام
موجودیت خطمشیگذاری را زیر سؤال میبرد ،بهگونهای که فرایند خطمشیگذاری بر این
اساس رفل میگیرد.

بوسو ۲رفلگیری خطمشی را رامل دو بعد مجزا و به هم هیوسته میداند؛ اولین بعد ،تنظیم

دستور کار است که با این مسئله سروکار دارد که مسائل چگونه تعریف رده و به درون دستور
کار خطمشی رسمی وارد میرود .دومین بعد نیز به طراحی خطمشی باز میگردد .این سازه به

مدلی از ساختار منطقی خطمشی ،مدلی از تصمیمگیرندگان فردی که رفتار آنها بر خطمشی
تأثیر میگذارد و مدلی از بسترهایی که تصمیمات مرتبط در درون آنها انجام میرود ،نیاز دارد
(بوسو۸۶ :۱۹۹۴ ،؛ مختاریانهور.)۶۲ ،۱۳۹۱ ،

مرحله اجرا در خطمشیگذاری بسیار مهم است و غفلت از آن خطمشیگذاری را از درون
تهی کرده و بیاثر مینماید .در حقیقت اثرات و هیامدهای یک خطمشی به واسطه اجرای آن به
وقوع میهیوندند و اجرای نامناسب خطمشی ،تمام امیدها را برای رسیدن به اثرات مورد انتظار
خطمشی تدوین رده از بین میبرد .هر دولتی برای اجرای خطمشیها نیازمند ابزارهایی است

که به وسیله آنها برنامههای خود را محقق سازد و راه حلهای انتخاب رده برای مشفالت
اجتماعی ،اقتصادی و ...را عملی سازد .امروزه ابزارها به عنوان یفی از اجزای محوری در
تمامی دولتها در نظر گرفته میرود (سالمون۲۰۰۲ ،؛ مارگتز.)۲۰۰۷ ،
ارزیابی خطمشی ،هی بردن به هیامدهای خطمشی است و یا به تعبیر دیگر ارزیابی
خطمشی ،ارزیابی اثربخشی کلی یک برنامه ملی در دستیابی به اهدافش و یا اثربخشی نسبی
دو یا چند برنامه در دستیابی به اهداف مشترک است .در ارزیابی خطمشی عالوه بر
خروجیهای ملموس ،به آثار کوتاه مدت و بلند مدتی که خطمشی در گروههای هدف و
غیرهدف خود میگذارد و هزینههای مادی و معنوی آن توجه میشود (دای.)۳۳۲ :۲۰۰۵ ،
از یک نظرگاه خطمشیگذاری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی یفی از مباحث هیچیده و
مهم در جوامع مختلف بهحساب میآید .در کشور ایران توجه به فرهنگ به عنوان زیر بنای
تمام رئون و استقالل فرهنگی و ایجاد محیط مساعد برای ررد فضایل اخالقی بر اساس
- focusing on process
- Boson

1
2
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ایمان ،تقوا ،مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی و باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه
زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی ،توجه خاص به تعلیم و تربیت
اسالمی ،طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب از موضوعات مهمی است که در قانون

اساسی به آن توجه رده است (مبینی دهفردی .)۱۵ :۱۳۹۲ ،بنابراین اهداف اصلی نظام سیاسی
براساس انقالب اسالمی و فرهنگ و ارزشهای اسالمی رفلگرفته است و اهداف اقتصادی،

سیاسی و اجتماعی همگی اهداف واسط تلقی میروند .این اهداف زمانی دارای هویت
فرهنگی و صبغه قابل قبول هستند که زمینهساز اهداف فرهنگی بارند (ناظمی اردکانی:۱۳۹۰ ،

 .)۱۱۴ – ۱۱۱بر این اساس چگونگی فهم خطمشیهای یک سازمان فرهنگی در ایران و
رناخت بسترها و الزامات مربوط به اجرای خطمشیها و همچنین چگونگی ارزیابی نتایج اجرا
از جمله نفات کلیدی به حساب میآیند.

 - ۳روششناسی تحقیق
رویفرد این تحقیق کیفی بوده و از استراتژی داده بنیاد بهره جسته است .در جمعآوری و
تحلیل دادهها عالوه بر مصاحبههای عمیق با خبرگان تحقیق (که بهطور مستقیم با موضوع
تحقیق در ارتباطاند) ،مشاهدات و بررسی اسناد و مدارک نیز مورد بهره برداری قرارگرفته
است (داناییفرد .)۱۳۲ :۱۳۸۴،نظرگاههای کاررناسان و سالیق گوناگون در مقاطع مختلف
زمانی ،باعث رده است که استراتژی داده بنیاد در قالب مدل چرخهای در این تحقیق دنبال
رود (ترک زاده .)۱۵:۱۳۸۸،دادههای تحقیق عالوه بر مصاحبههای مقدماتی که جنبه اکتشافی
دارته و مشاهدات محقق را تفمیل و توسعه داده است ،بر اساس مصاحبه با  ۲۳نفر از خبرگان
تحقیق رامل مدیران در سطوح مختلف ستادی و استانی ،کاررناسان خبره ،مربیان ،اساتید
دانشگاه ،هنرمندان ،نویسندگان ،هدیدآورندگان ،تولیدکنندگان و صاحبنظران ،با در نظر گرفتن
جمیع جهات از جمله نظرگاههای درونسازمانی و برونسازمانی گردآوریرده است .بدین

ترتیب که از مصاحبه نفر اول تا نفر چهاردهم مقوالت جدیدی کشف و یا مقوالت قبلی
تفمیلرده و در واقع کفایت نظری حاصلرده است .اما محقق برای اطمینان از کافی بودن
جنبههای نظری و همچنین توسعه ابعاد مقوالت و مفاهیم ،مصاحبهها را تا نفر بیستم ادامه داده
است ،به طوریکه بعد از نفر بیستم هیچ مقوله فرعی ظهور و بروز نیافته و تا انتها با تفرار
مقولههای قبل مواجه بوده است.
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 -۱ – ۳اعتبار یافتههای تحقیق
هر واضح است که در استراتژی داده بنیاد جمعآوری و تحلیل دادهها برای دستیابی به

ارباع مقولههاست .ظهور مفاهیم یا مقوالت جدید و یا اصالح مفاهیم و مقوالت ظهور یافته،

جریان االن خود اصالحی و ممیزی تحقیق را به دنبال دارته و درنهایت اعتبار یافتهها را تضمین
میکند (کرسول . )۲۰۰۰ ،ساخت درونی تحقیق و سیر جداول مصاحبهها و مسیر ظهور و یا

تفمیل مقولهها نشاندهنده استناد و ابتنای مقوالت و گزارهها به دادههای برآمده از مصاحبهها
است .همچنین تأیید مشارکتکنندگان از نتایج تحلیل محتوای برآمده از مصاحبهها از سویی و
اقناع چند نفر از اساتید فن و مدیران و متصدیان نسبت به نتایج و مدل تحقیق ،اعتبار درونی و

بیرونی یافتهها را تأمین مینماید.

 – ۴یافتههای تحقیق
در نظریه هردازی داده بنیاد سه مرحله کدگذاری وجود دارد که قبل از آن ،مفاهیم و

مقوالت ظهور و بروز هیدا کرده و موقعیت و ارتباط مقولهها تعریف میرود و در نهایت
گزارههای نظری تحقیق به دست میآید .با توجه به اهمیت و کاربرد هرکدام از کدگذاریها
الزم است ررح مختصری از آنها بیان رود.
 -۱ – ۴کدگذاری باز
فرآیندی تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم رناساییرده و ویژگیها و ابعاد آنها در
دادهها کشف میروند ( .)Strauss and Corbin, 1998:234این مرحله کدگذاری باز نامیده
میرود ،چرا که هژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مقولهها میهردازد .به بیان دیگر
در کدگذاری باز ،هژوهشگر با ذهنی باز به نامگذاری مقولهها اقدام مینماید و محدودیتی
برای تعداد کدها و مقولهها قائل نیست ( .)Golding, 2002: 45در هژوهش حاضر برای هر
مصاحبه سه جدول تفمیلرده است :جدول اول جمالت کلیدی و کدهای مفهومی ،جدول
دوم کدهای مفهومی و مقوالت فرعی ،جدول سوم مقوالت فرعی و اصلی.
در این بخش به خاطر حجم زیاد جداول فقط جدول  ۱مقوالت اصلی و فرعی به نمایش

گذارته رده است.

68

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،3پاییز 1396

جدول  - ۱تجمیع نهایی مقوالت اصلی و فرعی مصاحبهروندگان
ردیف

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی
تأثیرگذاری در کودکان نوجوانان  /جایگاه کودکان نوجوانان /
رناخت دنیای کودکان نوجوانان  /نقشآفرینی در اجتماع  /ررایط
و تحوالت دنیای کودکان و نوجوانان  /لزوم تحرک  /مخاطب

اثربخشی تولیدات و
۱

خدمات فرهنگی

محور بودن برنامهها و سیاستها  /نخبه هروری  /جریانسازی در
تولیدات  /توجه به عوامل محیطی  /چیستی کانون  /نیازهای
اجتماع  /اعتماد مردم  /نیازهای کودک نوجوان  /برای همه کودکان
نوجوانان  /تأثیرگذاری بر ذائقه مخاطبین  /ابعاد هرورش  /ذهنی -

ذوقی و هنری – جسمی  /عدالت در خدماترسانی  /متنوع سازی
تولیدات  /مرکز محوری /نگاه هیشداورانه به عضو  /راخصهای
تأثیرگذاری  /آسیبهای کمیت گرایی  /بازتعریف فعالیتها  /برای
کودک  -با کودک
الزامات خطمشیگذاری  /نیاز به اسناد باالدستی  /ضعف در اجرای
خطمشی  /سیاستگذاری تدریجی  /ارزیابی  /تدوین خطمشی /
اهمیت هژوهش  /آیندههژوهی  /تأثیرات محیطی بر سیاستگذاری/
مربیان بهعنوان بازیگران در اجرا  /کاررناسان بهعنوان بازیگران در
۲

نظام خطمشیگذاری

ارزیابی  /رخدادها بهعنوان عامل خطمشی /سلسلهمراتب
خطمشیها  /سیاستگذاری تولید و بازرگانی /نقشه راه/
سیاست گذاری نخبگان فرهنگی /ابزار کار /فرایندها /ریوه درست /
چرخه خطمشی  /خطمشیگذاران مطلع  /سیاستهای متنوع
اجرایی /آمادگی برای تغییرات /هیشینه کانون /تعامل با برنامهریز
کشور /هیامدهای بخشهای دیگر /برنامههای اجرایی /هذیرش خط
مشی /گفتمان سازی /آسیبرناسی خطمشیها

۳

۴

ظرفیت تعاملی
بینالمللی

روابط بینالمللی /نگاه جهانی /توجه به مخاطب بینالمللی  /دنیای
اسالم  /جهانیسازی  /تأثیرات عوامل خارجی  /بومیسازی
الگوهای غربی

ظرفیت تعاملی با

تعامل با بخش خصوصی /واگذاری خدمات فرهنگی به بخش

بخش خصوصی

خصوصی  /ساماندهی بخش خصوصی  /ظرفیتهای انسانی و
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مادی  /بخش خصوصی واسط  /هدایتگر  /مانع برای بخش
خصوصی  /ظرفیت سازی  /نفوذ در حوزه نظارتی  /واگذاری کارها
 /هدایت و نظارت بخش خصوصی
ساختاری برای دسترسی و مدیریت  /فرهنگی بودن بخشهای
اداری و خدمات  /گزینش افراد خوب /هیامدهای چارت سازمانی/
۵

ساختاری منعطف و

سطح افقی ساختار /ساختار هیرو راهبردها  /ساختاری :اجتماعی –

تسهیلکننده

فرهنگی  -ررکتی  /سازه و محتوا  /ساختار مالی و اقتصادی  /سازه
اندیشه  /مفهوم ررکتی ردن  /ساختار بایفوت میکند  /ساختار بر
مبنای اهداف  /جایگاه کانون در بدنه دولت

۶

توجه به فضای

توجه به فضای مجازی  /سالمسازی فضای مجازی  /بحث

مجازی

(IPTVآی هی تی وی)  /ربفه اجتماعی
تعالیم اسالمی  /تأثیر ارزشهای فرهنگی بر خطمشی /هویت

۷

توجه به مبانی ارزری

۸

فرهنگ سازمانی

ایرانی و اسالمی  /ارزشهای خانواده  /عصمت و حیا  /آرمانهای
انقالب  /نظام اسالمی
خانواده کانون  /ارتباطات دلی  /همه برای مرغک  /کارمند ندانیم /
رفتار سازمانی /کار کانونی  /فرهنگ سازمانی آسیب زا
زمینههای خطمشی  /رخدادها بهعنوان عامل خطمشی /اففار

۹

محیطهای مؤثر بر
خطمشی

عمومی /جریانهای فرهنگی  /تحوالت جامعه /فهم آموزش زبان/
موج های جامعه /هیوند با جامعه /حضور اجتماعی بیشتر  /نفوذ
نویسندگان  /گروهگرایی  /خطمشی دولتها  /فرصت و تهدید
محیطی

۱۰
۱۱

مدیریت برند

برند  /ارم کانون  /مرغک کانون

تربیت نخبگان

تربیت هنرمندان  /نخبگان علمی  /رخصیتهای اثرگذار

فرهنگی و هنری
جایگاه هیئت مدیره  /جایگاه هیئت مدیره در استانداردسازی /

۱۲

بازیگران خطمشی

۱۳

ادبیات و هنر

ادبیات و هنر  /هنر بهعنوان ابزار خطمشی

مدیریت منابع انسانی

هرورش و گزینش مدیران  /ویژگیهای مدیر  /آموزش مؤثر /

۱۴

رسانهها بهعنوان بازیگران  /خطمشی رسانه ملی  /ماهواره

غنیسازی رغلی  /مدیریت منابع انسانی  /درونزا بودن مدیران /
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عمر کاری مدیران  /مشفالت مدیران /انگیزه برای مدیران/
درخشش و مشفالت سلیقه رخصی  /جانشین هروری  /نیروی
انسانی کارآمد و جامعاالطراف  /رابطه استخدامی  /جدایی از کار /
بازتعریف وظایف

۱۵

۱۶

ظرفیت تعامل با

تعامل با بخش خصوصی  /ارتباط با خارج از کانون  /گروههای هم

نهادها و ارخاص

هدف  /تأثیر خانواده  /مدارس  /محالت  /دستاندرکاران امر

حقیقی و حقوقی

کودک و نوجوان /مفاهیم اقتصادی و اجتماعی  /تولید روشهای

غیردولتی

تربیتی

مدیریت تفنولوژی

ورود فنّاوری  /بهکارگیری فنّاوری در فعالیتهای فرهنگی و
هشتیبانی  /بهرهمندی از فنّاوری  /مشارکت کاررناسان در
بهکارگیری  /رورای فضای مجازی  /فروش الفترونیفی
وجه حاکمیتی کانون  /دستگاه حاکمیتی  /تفویض رورای عالی
انقالب فرهنگی  /توجه به سیاست کوچکسازی یارانه به فرهنگ /

۱۷

توجه به امور

مراکز فرهنگی هنری  /کانون به عنوان سازمان فرهنگی  /ساختار

حاکمیتی کانون

ربه دولتی  /مطالبه مقام معظم رهبری  /سیاست واگذاری تصدیها
 /تأثیرات نظام اداری /تأثیرات مدیریت سیاسی  /تعامل با نهاد
رهبری  /سازمان عمومی

۱۸
۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

حفظ استقالل کانون

موقعیت کانون در آموزش و هرورش  /ساختار مستقل کانون /
همافزایی با دستگاههای دیگر  /دستگاههایی که حامی هستند.

تعریف جایگاه

جایگاه حقوقی مجمع کانون  /مجمع و هیئتمدیره بهعنوان بازیگر

حقوقی مجمع کانون

اصلی در سیاستگذاری  /مجمع با سیاستهای اقتصادی  /هیئتامنا

سازمان مبدع و
خالق
سیاستهای
آموزشوهرورش
اقتصاد فرهنگ

سازمان مبدع و خالق  /مراکز خاص  /استفاده از فرصتها و
مناسبتهای فرهنگی  /آدمهای متففر  /مدیریت تففر /
ظرفیتسازی اندیشه و آگاهی
تأثیرات سیاستهای آموزشوهرورش  /تعریف رابطه آموزش و
هرورش و کانون  /استقالل ررکت  /خدمات به مدرسه /
سیاستگذاری آموزش و هرورش
اقتصاد فرهنگ  /درآمدزایی  /توزیع مناسب محصوالت /کشش
بازار  /نمایش خانگی  /اقتصاد مقاومتی  /فرهنگ  /اقتصاد جامعه /
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تأمین صنایع فرهنگی  /مفانیزم بازار
ارتباط بیواسطه  /ارتباط غیرحضوری  /تفریم اربابرجوع /
۲۳

ارتباط مؤثر

جامعهرناختی /اقبال جامعه  /سیستم هاسخگویی  /ارتباط مؤثر با
مخاطب

۲۴

تهیه برنامههای
عملیاتی

تهیه برنامههای عملیاتی  /اصول کاری کانون  /اثربخشی برنامهها /
سطحبندی مراکز  /تحقیق و توسعه  /هدفگذاری  /برنامههای
اجرایی  /مدل برنامهریزی  /مستندسازی تجارب مدیریتی
چشمانداز  /سیاستهای  ۵یا  ۱۰ساله /رسالت کانون  /مطالعات

۲۵

اسناد باالدستی

۲۶

مدیریت فرهنگی

۲۷

کارآفرینی فرهنگی

بنیادی  /سیاستهای کلی /قانون اساسی /سند چشمانداز / ۱۴۰۴
سند تحول بنیادین آموزش و هرورش
مدیریت مشارکتی  /تشفیل حلقههای ففری واحدها  /توجه به
ایده های کارکنان /دانش کار سیستماتیک /استاندارد رناسی/
قابلاندازهگیری بودن  /ریوههای بهتر  /آزادی عمل در کار  /نگاه
جهادی  /درمن هدایت میکند  /مرکز تحلیل اطالعات /آرنایی
مسئوالن  /دارتن برنامه  /اتاقهای ففر  /کمکاری درون و هرکاری
بیرونی  /فرهنگ معیار و دینمدار  /تعامل بخشهای تولیدی و
خدمات فرهنگی  /مدیریت تففر  /رناخت مؤلفههای درونی و
بیرونی  /رهبری /تولیت در کشور

۲۸

فهم جبهه فرهنگی
مقابل

کسبوکار فرهنگی  /رونق تولیدات
دفاع از اسالم  /موضعگیری نظام  /آرمانهای انقالب  /توجه به
مفاهیم انقالب  /ربفه جهانی  /مصونیت فرهنگی /توجه به
آسیبهای فرهنگی
فرهنگ معیار و دینمدار  /تعامل بخشهای تولیدی و خدمات

۲۹

توجه به

فرهنگی  /منطقهای عمل کردن /سیاست هنهان  /سیاست برای

خردهفرهنگها

مناطق  /عدم تمرکز  /ظرفیتهای مناطق  /مزیتهای فرهنگی /
توزیع ففر

۳۰
۳۱

مخاطبرناسی

کودک و نوجوان  /مخاطب کانون  /کودک کیست  /نوجوان کیست

مستمر

 /نیازها  /سیر نیازها  /قلمروهای نیاز آنها  /جهان کودک و نوجوان

رخدادها رویدادها

رخدادها و رویدادهای  /مناسبتی  /مسائل نوهدید

72

۳۲
۳۳
۳۴

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،3پاییز 1396

حقوق کودک

حقوق کودکان  /هروتفلهای بینالمللی  /توسعه حقوق کودک

اثرافرینی کودکان

تولیدات بچهها  /میدان برای کودکان نوجوانان  /اثرآفرینی کودکان

نوجوانان

نوجوانان

تعامل با اولیای

اعتماد و تعامل خانوادهها  /مدارس قصه بنیاد  /مدارس بازی بنیاد

تربیتی

بررسی جداول نشان میدهد از مجموع مصاحبههای به عمل آمده ۱۷۷۹ ،نفات کلیدی و
 ۷۱۳مفهوم یا مقوالت فرعی و  ۳۸۸مقوله اصلی ظهور و بروز هیدا کرده است که با حذف
مقوالت تفراری  ۳۴مقوله اصلی به دست میآید .همچنین تعداد  ۲۸۴مقوله فرعی از مصاحبه

دوم تا مصاحبه بیستم در جریان مقایسه مستمر با مقوالت هیشین تغییر و یا تفمیل یافته است
و تعداد  ۶مقوله اصلی نیز تا مصاحبه هانزدهم تغییر و یا تفمیل رده است ،در جدول  ۱ – ۱به
مقوالت اصلی و زیر مقوالت اراره رده و بر این اساس کدگذاری محوری صورت میگیرد.
 -۲ – ۴کدگذاری محوری
در این مرحله مقولهها ،ویژگیها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوینرده و سر جای
خود قرار میگیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط ایجاد گردد ( )Lee, 2007و یا به تعبیری
در این مرحله ،یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی که در حال
بررسی آن است (بهعنوان هدیده مرکزی) قرار میدهد و سپس دیگر مقولهها را به آن ربط

میدهد .این مقولهها عبارتند از؛ ررایط علی ،راهبردها ،ررایط زمینهای و مداخلهگر و هیامدها،
این مرحله مشتمل بر یک نمودار است که الگوی کدگذاری نامیده میرود .الگوی کدگذاری،
روابط فیما بین ررایط علی ،راهبردها ،ررایط زمینهای و مداخلهگر و هیامدها را نمایان میکند
( .)Creswell, 2005در رفل  ۲کدگذاری محوری تحقیق به ررح ذیل ارائه رده است.
در مدل هارادایمی تحقیق سازههای خطمشیگذاری کانون به عنوان (ررایط علی) تحقیق

که دارای  ۵مقوله اصلی است و اثر بخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان (مقوله
محوری) که  ۲مقوله اصلی دارد و همچنین بایستههای راهبردی به عنوان (کنشها و تعامالت)
مدل بوده و دارای  ۸مقوله اصلی است ،عوامل برونسازمانی خطمشیگذاری کانون به عنوان
(بستر حاکم) و عوامل درون سازمانی به عنوان (ررایط مداخلهگر) با  ۷مقوله اصلی و باالخره

بروندادهای خطمشی به عنوان هیامدها دارای  ۵مقوله اصلی هست.
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رفل  – ۲کدگذاری محوری تحقیق.

 -۳ – ۴کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی مهمترین مرحله نظریههردازی است که در آن ،هژوهشگر مقولههای
محوری را به مقولههای دیگر ربط میدهد ،ارتباط آنها را بیان میکند و مقولههایی که احتیاج

به بهبود و بازنگری دارند را اصالح میکند .در حقیقت ،محقق تالش میکند تا با برقراری
ارتباط بین مقولهها و بر اساس این ارتباطها ،تصویری خلق کند یا به گفته دیگر داستانی نقل
کند ( .)Danaee and Eslami, 2010در کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان در طول
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هنجاه سال که از تأسیس آن میگذرد تحوالت و تغییرات متعددی در عرصه برنامهها و
تولیدات به عمل آمده است ،موفقیتها و ناکامیها ،انتقادهای خبرگان و تصمیمات مهم
حاکمیت در خصوص کانون و موارد زیادی که در تفیهکالم و حواری مصاحبههای خبرگان

تحقیق مشاهده میرد ،در یاددارتهای فنی محقق ثبت گردیده است.
این تحقیق دارای  ۵گزاره اصلی و گزارههای فرعی هست که در این بخش جهت اجتناب
از اطاله کالم فقط به گزارههای اصلی اراره میرود:
 )۱گزاره نظری اول :سازههای خطمشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان

(بازیگران خط مشی کانون ،امور حاکمیتی کانون ،مبانی ارزری ،اسناد باالدستی و اهداف

سازمانی ،فهم جبهه فرهنگی مقابل) بر اثربخشی تولیدات و خدمات فرهنگی کانون تأثیر
میگذارد.
 )۲گزاره نظری دوم :اثربخشی تولیدات و خدمات فرهنگی کانون هرورش ففری کودکان و
نوجوانان (تأثیرگذاری در کودکان نوجوانان ،الزامات خطمشیگذاری کانون) بر بایستههای
راهبردی خطمشیگذاری اثر میگذارد.

 )۳گزاره نظری سوم :عوامل برونسازمانی خطمشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان و
نوجوانان (حقوق کودک ،ادبیات و هنر ،سیاستهای آموزشوهرورش ،اقتصاد فرهنگ،
رخدادها رویدادها ،محیطهای مؤثر بر خطمشی ،جایگاه حقوقی مجمع کانون ،توجه به خرده
فرهنگها) بر بایستههای راهبردی خطمشیگذاری اثر میگذارد.
 )۴گزاره نظری چهارم :عوامل درونسازمانی خطمشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان

و نوجوانان (ظرفیت تعامل با نهادها و ارخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،ظرفیت تعاملی با
بخش خصوصی ،فرهنگ سازمانی ،استقالل کانون ،ساختاری منعطف و تسهیلکننده ،ظرفیت
تعاملی بینالمللی ،فضای مجازی) بر بایستههای راهبردی خطمشیگذاری اثر میگذارد.
 )۵گزاره نظری هنجم :بایستههای راهبردی خطمشیگذاری کانون هرورش ففری کودکان و

نوجوانان (تعامل با اولیای تربیتی ،مخاطبرناسی مستمر ،مدیریت فرهنگی ،تهیه برنامه
عملیاتی ،ارتباط مؤثر ،مدیریت فنّاوری ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت برند) بر بروندادهای
خطمشیگذاری کانون تأثیرگذار است.
از جمله یافتههای این تحقیق باز تعریف مراحل فرایند خطمشیگذاری سازمان مورد
مطالعه است ،بدین ترتیب در مرحله تدوین خطمشیها به مقولههای ررایط علی مدل تحقیق

رامل؛ بازیگران خط مشی کانون ،امور حاکمیتی کانون ،مبانی ارزری ،اسناد باالدستی و اهداف
سازمانی ،فهم جبهه فرهنگی مقابل باید مورد توجه قرار گیرد .در مرحله اجرا به صورت
توأمان عالوه بر مدیریت راهبردی مقولههای حوزه راهبرد رامل؛ تعامل با اولیای تربیتی،
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مخاطب رناسی مستمر ،مدیریت فرهنگی ،تهیه برنامه عملیاتی ،ارتباط مؤثر ،مدیریت فنّاوری،
مدیریت منابع انسانی و مدیریت برند میبایست به مقولههای ررایط مداخلهگر و زمینهای

توجه رود .در مرحله ارزیابی نیز میبایست مقولههای هیامدی مدل تحقیق رامل :هرورش

ففری و ذوقی کودکان و نوجوان ،اثر آفرینی کودکان نوجوانان ،کارآفرینی فرهنگ ،سازمان
مبدع و خالق و تربیت نخبگان فرهنگی و هنری مدنظر قرار گیرد.

همچنین عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر خطمشیگذاری کانون رامل؛ ظرفیت تعامل با
نهادها و ارخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،ظرفیت تعاملی با بخش خصوصی،

فرهنگ سازمانی ،استقالل کانون ،ساختاری منعطف و تسهیلکننده ،ظرفیت تعاملی بینالمللی،

فضای مجازی بوده و عوامل برونسازمانی و محیطی مؤثر بر خطمشیگذاری مؤثر بر سازمان
مورد مطالعه رامل :حقوق کودک ،ادبیات و هنر ،سیاستهای آموزش و هرورش ،اقتصاد

فرهنگ ،رخدادها رویدادها ،محیطهای مؤثر بر خطمشی ،جایگاه حقوقی مجمع کانون به
حساب میآید.
نفته مهم این که هر مرحله از چرخه خطمشی باید به درستی و رورمند اجرا رود .در

مرحله تدوین خطمشیهای کانون میبایست بهطور کامل به مقولههای ررایط علی مدل
هارادایم بهصورت توأمان توجه رود که هرکدام از مقولهها دارای زیر مقولهها و مفاهیم مربوطه
میبارد .در مرحله اجرای خطمشیها ،عالوه بر اجرای مقولههای حوزه راهبرد میبایست به
مقولههای زمینهای و مقولههای مداخلهگر توجه و زمینههای اجرایی آن فراهم گردد.

 -5توصیههای سیاستی
 )۱ساختار مجمع عمومی کانون در مدیریت و خطمشیگذاری بسیار مهم است و ضرورت
دارد به گونه ای باز طراحی رود که اعضای مجمع به صورت حقیقی و حقوقی نسبت به کانون
احساس مسئولیت نموده و هاسخگو بارند.

 )۲فرهنگ سازمانی در کانون بسیار مهم است و ضرورت دارد ابعاد و ویژگیهای فرهنگ
سازمانی کانون (کانونیبودن) تبیین و ارتقا یابد.
 )۳چارچوب و مالحظات تعامل کانون با بخش خصوصی ،بخش حاکمیتی و حوزه
بینالملل میبایست مشخص و معین گردد.

 )۴مدیریت سرمایههای انسانی کانون یک رویفرد جدیدی را میطلبد و ضروری است با
استفاده از متخصصین آرنای به کانون یک دگرگونی اساسی به وجود آمده و بهتناسب
چشمانداز و عوامل سازمانی و محیطی بازتعریف به عمل آید.
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 )۵ظرفیتهای فضای مجازی در تولیدات و خدمات فرهنگی میبایست احصائی و
بهصورت مستمر بازرناسی رود.
 )۶مدیریت برند در تولیدات و خدمات فرهنگی کانون میبایست اعمال رود.

 )۷کانون باید به سازمان مبدع و خالق تبدیل رود.
 )۸حفظ استقالل کانون برای توسعه سازمانی بسیار مهم است و ضرورت دارد همواره در

خطمشیها و تصمیمات سطوح مدیریتی مدنظر قرار گیرد.
 )۹هرداختن به حقوق کودک و توسعه حقوق کودک در محافل ملی و بینالمللی ،بهگونهای
که کانون به عنوان بازیگر اصلی در موضوع حقوق کودک باید رناخته رود.

 )۱۰اثر آفرینی کودکان نوجوانان میبایست در اهداف برنامهها و فعالیتها ملحوظ گردد.
 )۱۱تعامل کانون با نویسندگان ،هدیدآورندگان و هنرمندان و طیف متنوعی از اهالی فرهنگ
و هنر ،یک امر ضروری است.
 )۱۲تربیت نخبگان فرهنگی و ایجاد بانک اطالعات در این زمینه به منظور تفمیل
حلقههای هرورری و تربیتی یک امر ضروری است.
 )۱۳توجه به اقتصاد فرهنگ و توسعه و هایدارکردن منابع مالی و درآمدی کانون یک امر
ضروری و اجتنابناهذیر است.
 )۱۴استفاده از ظرفیتهای نخبگان ،بازنشستهها و فعاالن و تشفلهای مردمنهاد و
گروههای هم هدف برای حلقههای ففری و یا اجرایی در بخشهای تولیدی و خدمات
فرهنگی بسیار مهم و ضروری است.
 )۱۵این نیاز وجود دارد تا برنامهها و خطمشیهای کانون باز تعریف روند ،به طوری که
از رعار به برنامه و فرهنگ سازمانی تبدیل گردند.
 )۱۶در کانون هرورش ففری کودکان و نوجوانان باید چرخه خطمشیگذاری مستند و

احصاء رود .بهگونهای که تصمیمات و برنامهها در جهت ارزیابی دقیق و درسآموزی و
تجربهاندوزی ،مستندسازی رود ،با این فرض که هر تصمیمی که اتخاذ میگردد میباید هیشینه
آن مدنظر قرارگیرد و نقاط ضعف و قوت آن واکاوی رده و بر اساس آن حرکتهای بعدی
رفل گیرد.
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