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  مقدمه 
ها و نهادهاي فرهنگي كشور به  ريزي و مديريت سازمان مطالعات انجام شده در حوزه برنامه

. ورزد وجود معضالت ساختاري در نتيجه فقدان برنامـه و مـديريت اسـتراتژيك تأكيـد مـي     
دربخـش   يميليـون ريـال   55،171،497رغم اختصـاص بودجـه    دهد كه علي مي ها نشان يافته

هـا و نهادهـاي    ريـزان و مـديران سـازمان    بـراي برنامـه   ،1392فرهنگ در اليحه بودجه سـال  
ها و نهادهاي فرهنگي روشن نبـوده و عمومـاً    هاي توسعه سازمان اندازها و افق فرهنگي چشم
تـرين و   عمـده  .هستندهاي سنتي، مقطعي و سطحي  ل روزمره و طبيعتاً راه حلئدرگير با مسا

اي جامع و  نداشتن طرح و برنامه ،ها و نهادهاي فرهنگي ترين مشكل يا چالش سازمان اساسي
هـا،   انـدازهاي توسـعه ايـن سـازمان     بلندمدت است كـه بتوانـد ضـمن روشـن نمـودن چشـم      

هاي آموزشي، پژوهشي، فناوري و پشـتيباني ـ    عاليتچارچوبي منطقي و قابل اطمينان براي ف
ريـزي اسـتراتژيك در مـديريت     هـايي كـه طـرح برنامـه     ضـرورت . ستادي آنها فراهم آورد

  : به قرار زير استاند  ها و نهادهاي فرهنگي را حياتي نموده سازمان
المللي و تخصصي شـدن همـه    هاي داخلي و بين با توجه به تحوالت گسترده در عرصه

هاي علوم اجتماعي، روشن است كـه مـديريت سـنتي و اتخـاذ تـدابير غيـر علمـي در         وزهح
هاي فرهنگي، ديگر قادر به حل مشكالت نخواهد بـود و اسـتمرار غفلـت نسـبت بـه       سازمان

برخي مشكالت و مسائل فرهنگي، پيامـدهاي غيـر قابـل جبرانـي را در پـي خواهـد داشـت        
ــري( ــي  ). 13: 1387كاوســي،  و صــالحي امي ــه زن هــاي  وضــعيت فرهنگــي حاضــر و گمان

آميز جهاني شدن در قبال فرهنـگ   ويژه با توجه به روند مخاطره كارشناسان درباره آينده، به
هـاي فرهنگـي نظـام، تحـت يـك رهبـري        كند كه مجموعه دستگاه ديني و ملي، ايجاب مي

ريـزي   نامـه در اين شـكل جديـد، مـديريت و بر   . ندكنواحد، به شكل جديدي تفكر و اقدام 
يافته براي اتخـاذ تصـميمات و اقـدامات شايسـته، از      هاي سازمان استراتژيك به مفهوم تالش

گيـري صـحيح از دانـش و فـن      بهـره  ترديـد  بي . رود هاي پيش رو به شمار مي بهترين گزينه
تواند عالوه بر ايجاد امكان پيشگيري، موفقيت مـا را   ريزي استراتژيك، مي مديريت و برنامه
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ده و بـه  كـر هاي حاضر و آينده از انفعـال خـارج    قبال تهديدات بالقوه و بالفعل و چالشدر 
شناسايي وضعيت موجود و بنابراين هدف اصلي اين مقاله . حالت فعال و نوآور تبديل سازد

بـا  . اسـت  ها و نهادهـاي فرهنگـي كشـور    ريزي استراتژيك سازمان هاي برنامه لفهؤمطلوب م
هــاي اصــلي  لفــهؤم. 1 :هــاي اصــلي مــورد بررســي عبارتنــد از لتوجــه بــه ايــن هــدف، ســؤا

وضـعيت موجـود   . 2 ها و نهادهاي فرهنگي كشور كدامنـد؟  ريزي استراتژيك سازمان برنامه
. 3و  ها و نهادهاي فرهنگي كشور چگونـه اسـت؟   ريزي استراتژيك سازمان هاي برنامه لفهؤم

هـا و نهادهـاي فرهنگـي كشـور      سازمانريزي استراتژيك  هاي برنامه لفهؤوضعيت مطلوب م
  چگونه است؟

  پژوهشپيشينه . 1
نـويس برنامـة    پيش. دكن هاي راهبردي خود را در دوره شش ساله تنظيم مي يونسكو برنامه -

اي و بحث  هاي منطقه يونسكو بر مبناي نظرخواهي از كشورها، اجالس همدت شش سال ميان
 مـدت دو سـاله تقسـيم    كوتـاه  هبرنامه به سه برنامـ اين . شود و تبادل نظرهاي مختلف تهيه مي

و در كنفرانس عمومي مـورد بحـث و تبـادل نظـر نماينـدگان كشـورها قـرار گرفتـه و          شده
آفرين تدوين شـده اسـت    ها پيرامون يك موضوع وحدت استراتژي برنامه. شود تصويب مي

سـازي از   جهـاني  انساني را در عصر هكه يونسكو سعي دارد از طريق آن روند صلح و توسع
ايـن اسـتراتژي در پـي آن    . طريق آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات بهبود و رشـد بخشـد  

سازي توأم با حفظ چهرة انسـاني   است كه ميان رسالت و نقش يونسكو از يك سو و جهاني
ريزي بنيادين را با يـك هـدف    برنامه هاين استراتژي چهار حوز. ارتباط نزديك برقرار سازد

كنـد   زند و شمار محدودي از اهداف استراتژيك را ترسيم مي ه يكديگر پيوند ميمشترك ب
هـدف باقيمانـده مربـوط بـه       كه در مجموع دوازده هدف آن مربوط به كـل سـازمان و سـه   

دو موضـوع بسـيار مهـم     ،در ميان ايـن اهـداف اسـتراتژيك   . استهاي خاص سازمان  برنامه
ايـن دو  . و بايـد هـم باشـد    اسـت ها  مامي برنامهترسيم شده است كه هم بخش مهم و ذاتي ت

هـاي   توزيـع اطالعـات و فنـاوري   . 2 و فقـر شـديد   ويـژه  ، بهفقرزدايي. 1 :موضوع عبارتند از
 ههاي آموزشي، علمي، فرهنگـي و اطالعـاتي و سـاخت يـك جامعـ      ارتباطي در همة عرصه
  . علمي يا دانش محور

هـايي بـراي پـروژه     ر اسـاس سياسـت  موضوعي بـ  اي مطالعه) 2001(آلن الكساندروا  -
. كشــور بلغارســتان اجــرا نمــوده اســت» پلووديــو«عملــي اســتراتژي فرهنگــي محلــي شــهر 
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هاي  توسعه زيرساخت. 1: هاي مهم استراتژيك شناسايي شده دراين طرح عبارتند از اولويت
توسـعه گردشـگري فرهنگـي    . 2ها را حمايت كند،  پايدار كه زندگي فرهنگي در شهرستان

با استفاده از ميراث فرهنگي غنـي بـراي تبـديل شـهر بـه يـك مركـز گردشـگري فرهنگـي          
هـاي فرهنگـي، همـاهنگي و     دسترسي ايمن به آثار فرهنگـي بـومي و توسـعه راه    .3، جذاب

ايجاد رابطه ميان شـهرداري و مراكـز دولتـي بـا توجـه بـه       . 4، ارتباط ميان نهادهاي فرهنگي
هايي براي  تدبير و اجراي پروژه .5، توسعه استراتژي مخاطبين ها و ابتكارات فرهنگي، برنامه

هــاي  نظرســنجي .6و  كننــدگان توجــه بــه نيازهــاي مصــرف    .6، كودكــان و نوجوانــان 
دهـي يـك    و سـازمان ) غيردولتـي  و دولتي، شـهري (گذاري تمام مؤسسات فرهنگي  سرمايه

  . بحث در مورد نتايج منتشرشده
مأموريـت و   ،انـداز، بيانيـه   چشـم ) 2010(اي جنـوبي  هنـر آفريقـ   دپارتمان فرهنگ و -
  :كـرده اسـت  تـدوين   چنـين هاي بنيادين خود را در برنامه استراتژيك فرهنگ و هنر  ارزش

  ،توسعه و حفظ فرهنگ آفريقاي جنوبي و دستيابي به اطمينـان اجتمـاعي و انسـجام ملـي    . 1
توسعه و ترويج . 4، اي جنوبيتوسعه و ترويج فرهنگ و هنر در آفريق. 3، بيانيه ماموريت. 2

هـاي   بهبـود فرصـت  . 5، زبان رسمي آفريقاي جنوبي و افزايش تنوع زباني اين كشور اسـت 
توسـعه و  . 6و  اقتصادي و توسعه هنر و فرهنـگ آفريقـاي جنـوبي در سـطح ملـي و جهـاني      

ها، قوانين و جهت استراتژيك براي شناسايي، حفاظت و حمايـت   نظارت بر اجراي سياست
  . ميراث فرهنگياز 

ريزي فرهنگي كـاملوپس را   طرح استراتژيك و برنامه) 2004(دابينسكي و همكاران  -
است كـه   ياستراتژي جامع ،اين طرح. اند دهكربراي توسعه فرهنگي دهه آينده شهر تدوين 

در ايـن راسـتا بـا    . به رسـميت شـناختن تنـوع بخـش فرهنگـي در كـاملوپس نقـش دارد        در
منظـور كمـك بـه كيفيـت زنـدگي سـاكنان         هايي بـه  يت جامعه استراتژيگيري از ظرف بهره

  . ميراث فرهنگي تدوين شده است و كاملوپس ومشاركت عمومي در هنر
چند مرحله رايزنـي كـه در    پس از) 2010تا  2016(استراتژي هنر و فرهنگ مورلند  -
 اسـت   ساخت يك شـهر خـالق   ،انداز اين سند چشم. تهيه شده است ،شد آغاز 2010نوامبر 

هاي گوناگوني بـراي تجربـه كسـب     شوند و فرصت كه در آن هنرمندان با ارزش قلمداد مي
كردن و شركت در اين انجمن هنر و تحت تأثير قرار گرفتن از هنر و فرهنگ خالق داشـته  

القانه تقويت، بهبود و پشتيباني از فضاي خ .1: اهداف استراتژيك اين سند عبارتند از. باشند
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هـاي   بخـش ، كمـك و همكـاري در   عرضـه . 2ارزشي ايجاد شده در مورلنـد،   و فرهنگي و
هاي جامعه جهت استفاده درتوسعه هنرها  شناسايي ظرفيت .3 ،مختلف تجربي هنر و فرهنگ

ــتاوردهاي فرهنگــي و ــاركت  .4 و دس ــدان مش ــدرداني از هنرمن ــادن و ق ــده در  ارزج نه كنن
  . هاي هنري شهر مورلند برنامه

ريزي اسـتراتژيك   طي پژوهشي در راستاي ارزيابي برنامه) 1388(آسيان و همكاران  -
ريـزي   فـازي بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه برنامـه        AHPهاي توليدي با اسـتفاده از   در شركت

ترين وظايف مـديران نـوين    ترين و اساسي استراتژيك و ارزيابي اثربخشي آن، يكي از مهم
ريزي  برنامه. راي بقاي خود ناگزيرند دير يا زود به اين مهم بپردازندها ب است و تمام سازمان

استراتژيك از سويي، يك رويكرد مديريتي تحول بخش است و از سوي ديگر در تجارب 
تاكنون مطالعات زيـادي در رابطـه بـا    . شمار، اين ويژگي مهم خود را از دست داده است بي

منظـور   اما در زمينه طراحي يك مدل كاربردي بـه ريزي استراتژيك انجام شده است،  برنامه
ريزي استراتژيك و ارزيابي ميزان اثربخشي آن، كـار زيـادي صـورت     كنترل و پايش برنامه

  . نگرفته است
: هـاي توسـعه گردشـگري    ارزيابي استراتژيك قابليت«در ) 1389(قدمي و همكاران  -

گـذاران   ريـزان و سياسـت   ز برنامـه دريافتنـد كـه بسـياري ا    »كنار مطالعه موردي شهر فريدون
كنند و در تـالش هسـتند بـا     عنوان ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي توسعه، از گردشگري به

هاي توسعه گردشگري مناطق و رفع موانع آن سهم بيشتري از عايدات ايـن   شناسايي قابليت
مقاصـد مهـم    در اين راستا، شهرهاي ساحلي استان مازندران از. بخش را نصيب خود سازند

هـا و   ريزي اصولي و مناسـب و شناسـايي تـوان    تواند با برنامه كه مي استگردشگري كشور 
ثري در توسعه اين مناطق و در نتيجه توسعه ملـي و  ؤهاي گردشگري آن، نقش م محدوديت

  تنوع بخشي به اقتصاد ملي داشته باشد
هـاي مـديريت    لفـه ؤبررسي تـأثير اجرايـي م  «در ) 1390(فركوش  يان و دينداررگيو -

 5، ايـن موضـوع را در قالـب    »هـا و مؤسسـات فرهنگـي    استراتژيك بر اثربخشي آموزشـگاه 
هـا توزيـع شـد، مـورد      گيري پرسشنامه كه در بين مديران آموزشـگاه  فرضيه و با ابزار اندازه

روش تحقيق توصيفي و پيمايشي بوده اسـت كـه از سـوي جامعـه مـورد      . بررسي قرار دادند
مديران . ها تأثير دارد در نتيجه مديريت استراتژيك بر مديريت آموزشگاه. ر گرفتتأييد قرا

ها با توجه به اهميت روزافزون موضوع بايد درصدد يادگيري و كاربرد مديريت  آموزشگاه
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مركزي را براي آموزش اين شيوه مـديريت   داستراتژيك باشند و آموزش و پرورش هم باي
  . اختصاص دهد

 پژوهشي چارچوب نظر. 2

از نظريـه   ،هاي مورد بررسي در پژوهش عالوه بر استفاده از پيشينه تحقيـق  لفهؤبراي تعيين م
، توسعه فرهنگي و حفـظ انسـجام فرهنگـي    )2014(تربيت شهروند جهاني فرمهيني فراهاني 

و ) 1390(افزايي فرهنگي رشـيدپور و مـرادي    هم ،)1379(زياري  و) 1388(صالحي اميري 
استفاده شـده  ) 2008(و نظريه سازگاري فرهنگي سون آنگ و لين ون داين ) 1392(مرادي 

  . شود طور جداگانه پرداخته مي ها به است كه در ادامه به هر يك از نظريه

  نظريه شهروند جهاني. 1-2

كـه پارامترهـاي آمـوزش شـهروند جهـاني در       1 نظريه فرمهينـي فراهـاني در قالـب جـدول    
  . د، ارائه شده استده آموزش عالي را نشان مي

  پارامترهاي آموزش شهروند جهاني در آموزش عالي  .1جدول 
 ها و نگرش ها ارزشهامهارتدانش توسعه و درك

 تفكر انتقادي برابري اجتماعي
نگرش قدرشناسانه نسبت به ميراث 

 فرهنگي ساير كشورها
هاي مخرب و مضر براي محيط اگاهي از فاكتور

 زيست
احترام گذاشتن به پلوراليسم در پذيرفتن و

 جامعه
 ها عالقمند بودن به حقوق انسان

 الملل آگاهي از حقوق بين
احترام به توانايي حقوق ديگران براي به چالش 

 عدالتي و نابرابركشاندن بي
 نگران امنيت محيط بودن

 سحس هويت و عزت نفتوانايي درك دوجانبهكراسيواگاهي از نقش دولت در ايجاد دم
هاي بين نهادهاي سياسي كشورهاي آگاهي از تفاوت

 مختلف
تعهد نسبت به عدالت و برابري اجتماعي توانايي مشاركت و همكاري

 احترام به مردم و اشيا المللي آگاهي از نقش شهروندي در مقياس بين
  تحمل كردن نظرات مخالف -

 احترام به انسان ها -

 احترام به فرهنگ و سنن ساير كشورها داخلياگاهي از جهاني شدن و وابستگي 
ارزش قائل بودن و احترام گذاشتن به 

 تنوع
اگاهي از بعد جهاني موضوعاتي مانند مهاجرت،

 ماالرياي كشنده...كننده وتجارت، حقوق مصرف
 توانايي ارزيابي موضوعات مختلف جهاني

نگران آرامش و امنيت خود و ديگران 
 بودن

هاي حاكم بر كشورهاي مختلفدولتاگاهي از انواع 
 هاي آنهاهاي عمده پارلمان و ويژگي

 حس وطن دوستي توانايي گفتگو و برقراري ارتباط

هاي مختلف مذهبي، ملي و اخالقي آگاهي از هويت
 در كشورهاي ديگر

 نگرش قانون گرا اتخاذ تصميمات منطقي و منصفانه

 طلبي گرايش به عدالت و حقيقت پاسخگويي، همكاري و توانايي حل اختالفاتپايدار و صلحآگاهي از فاكتورهاي تأثيرگذار بر توسعه

Source: Farmahini Farahani, 2014  
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  نظريه توسعه فرهنگي و حفظ انسجام ملي. 2-2

در بررسي توسعه فرهنگي بايد اشاره به كيفيت سطح زندگي و فرهنگـي جـاري جامعـه در    
درنـگ بـرآورده    بر اين اساس وظيفه اصلي هر برنامه توسـعه فرهنگـي بـي    .يك جامعه كرد

هاي فرهنگي است تا از اين طريق مردم بـه كاالهـاي فرهنگـي كـه بـه زنـدگي و        كردن نياز
از ديـدگاه كارشناسـان   . يابنـد  دسترسـي بيشـتري مـي    ،بخشـند  رشد فرهنـگ آنهـا دوام مـي   

هاي مربوط به آفرينش است كه  به تالشتوسعه فرهنگي در جهت اعتال بخشيدن « ،يونسكو
هاي هنري، مشـاركت مردمـي،    تأكيد بر هنرها، تشويق به توليد صنايع دستي، بهبود آموزش

توسعه كتب، مطالعه، سواد، انتشار علمي، مطبوعات، رعايت حق مؤلف، توليـدات داخلـي،   
اهكارهاي هـا، انتشـار شـ    ميراث فرهنگي، بسط مبـادالت فرهنگـي، ادراك متقابـل فرهنـگ    

بخشي از مطالعات ). 95: 1379زياري، (» دارند... آموزش عمومي و. نمونه، مبادله اطالعات
منـد، پويـا و    هاي فرهنگي كه نوعي ضرورت توسـعه  حوزه توسعه فرهنگي در قالب سياست

سياست فرهنگي آن بخش از توسعه فرهنگي است كـه هـدف آن   . كند جانبه را بيان مي همه
توجه بـه انسـجام فرهنگـي بـه      براي رسيدن به انسجام ملي. استتوسعه و حفظ انسجام ملي 

ها، توجه به اسناد باالدستي، اجراي نقشه مهندسـي كشـور بـر     معناي اشتراك كلي در ارزش
انسـجام  ، ، توجـه، مهندسـي مجـدد سـاختارهاي فرهنگـي     اساس بيانات مقام معظـم رهبـري  

انسجام ارتبـاطي بـه   ، هاي رفتار هاي فرهنگي و شيوه هنجاري به معناي هماهنگي ميان ارزش
هاي  هاي مديران سازمان مهارت يمعناي گسترش ارتباطات در كل سيستم اجتماعي و ارتقا

 ناط و شناسايي نيازهاي مخاطبهاي ارتباطي آنها جهت ارتبا فرهنگي كشور از جمله مهارت
ها و باورهاي فرهنگي جامعه، تقويت روحيه ملـي و   انسجام كاركردي جهت حفظ ارزشو 

  . استضروري ) 1388صالحي اميري، (هاي سنتي  احياي ارزش

  افزايي فرهنگي نظريه هم. 3-2

رهنگـي  هاي متفاوت را شناسـايي كننـد و از تنـوع ف    ها و فرهنگ مديران بايد همواره ارزش
اين ديـدگاه  . ها استفاده كنند ها و شركت همچون عاملي مؤثر و كارامد در مديريت سازمان

شود كه رويكرد و فرهنگي خاص كـه بتوانـد بـر كـل سـازمان، افـراد و        حاصل مي هنگامي
توانـد   افزايـي فرهنگـي مـي    در ايـن شـرايط هـم   . وجود نـدارد  ،ها احاطه داشته باشد فرهنگ

انـدازها و رويكردهـاي    افزايي فرهنگي از تركيـب و تلفيـق چشـم    هم. درويكرد مناسبي باش
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  ). Adler and Bartholomew, 1992( دشو فرهنگي متنوع حاصل مي
) نيروبخشـي  هـم (افزايـي   ترين مواجهه و برخورد هـم  در مواجهه با تنوع فرهنگي كامل

فرهنـگ اعضـاي   كند بهترين روش بسـتگي بـه    افزايي فرهنگي فرض مي هم. فرهنگي است
هـاي   هـاي اسـتراتژيك سـازمان    ريزي هاي فرهنگي و برنامه جامعه دارد كه اين امر در برنامه

هاي فرهنگ  افزاي فرهنگي بهترين جنبه هاي هم سازمان. فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد
گ ها، بدون نقض هنجارهاي هر فرهن ها و ساختارها و فرايند همه اعضايشان را در استراتژي

مثابه منبع كليدي ايجاد فرصت  ها مديران از تنوع به در اين سازمان. كنند فردي، منعكس مي
افزايـي فرهنگـي مـديران     براي ايجـاد هـم   ). 60: 1389عسگري و طالقاني (كنند  استفاده مي

هـاي فـردي و    آمـوزش . هـا را كسـب كننـد    بايد مهارت كاركردن با اعضاي سـاير فرهنـگ  
اي باشد كه افراد توان كار با ديگران و يادگيري از همكارانشان را كه  نهسازماني بايد به گو

افزايـي   ديگر افراد بايد توان ايجاد هم  عبارت به. به دست آورند هاي متفاوتي دارند، فرهنگ
افزايـي   بـراي دسـتيابي بـه هـم    ). Adler & Bartholomew, op.cit(فرهنگـي را داشـته باشـند    
اهداف فرهنگي روشن، تعهد بـه اهـداف   : هم گردد كه عبارتند ازفرهنگي شرايطي بايد فرا

وگــوي  گفــت(فرهنگــي، مهــارت در مــذاكره  مشــترك، اعتمــاد فرهنگــي، ارتباطــات ميــان
 و ، رهبري اثربخش، هوش فرهنگي، خالقيـت فرهنگـي، ايجـاد فضـاي حمـايتي     )ها فرهنگ
فرهنگـي در ايـران را بـه    الگوي هـم افزايـي   نيز ) 1392(عليرضا مرادي  . هاي مرتبط مهارت

   :ده استكرمعرفي  1مندرج در نمودار شرح 
  
 

  
  
  
  
  
  

  

  الگوي هم افزايي فرهنگي .1نمودار 

خالقيت 
 فرهنگي

هوش 
 فرهنگي

بهتعهد
 اهداف
 مشترك
 فرهنگي

اعتماد 
 اجتماعي

 وگوي گفت
بين فرهنگي

ارتباط بين 
 فرهنگي

 رهبري
 اثربخش
 فرهنگي

 اهداف
 فرهنگي
 و مشترك
 روشن

 افزايي فرهنگي هم

 بعد راهبردي بعد اجتماعي بعد فرهنگي بعد مهارتي



  229    ... مديريت ريزي استراتژيك در هاي برنامه لفهؤشناسايي وضعيت موجود و مطلوب م

  نظريه سازگاري فرهنگي. 4-2

دهنـده آن   هـاي تشـكيل   هـوش فرهنگـي و شـاخص    :سون آنگ و لين ون داين نيز معتقدند
مـدل   2نمـودار  . ثيرگـذار باشـند  أهاي چند فرهنگـي ت  توانند بر سازگاري افراد در محيط مي

 & Ang(دهـد   را نشـان مـي  ) 2008(سازگاري ارائه شده توسط سون آنگ و لين ون دايـن  

Van Dyne, 2008 .(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل سازگاري  .2نمودار 

   پژوهشروش . 3
هــدف تحقيقــات كــاربردي، توســعه دانــش . ، كــاربردي اســتاز نظــر نــوع تحقيــق حاضــر

تحقيق حاضـر از نـوع تحقيقـات توصـيفي بـا بررسـي       . كاربردي در يك زمينه خاص است
ريـزي بـراي وضـعيت     درپـي برنامـه   ، چراكـه رويكردي بـه آينـده دارد  . وضع موجود است

دارد عوامل و  در نظر چراكه، يابي است مدل نوع همبستگي و اين پژوهش از. مطلوب است
ها و نهادهاي فرهنگـي را   ريزي استراتژيك درمديريت سازمان برنامه ثيرگذار برأمتغيرهاي ت

  . شناسايي كرده به بررسي روابط آنها بپردازد
آوري شـده، در مرحلـه آمـار     هـاي جمـع   متناسب با متغيرهاي مورد مطالعه و نـوع داده 

توزيـع فراوانـي،    هـاي  جـدول  نظيـر  ،هاي مناسـب  اخصمنظور توصيف آنان ش  توصيفي، به

سازگاري عمومي

 ثبات عاطفي

 اجتماعيابتكار 

 انعطاف پذيري

 گشودگي 

 همدلي فرهنگي

هوش فرهنگي

 سازگاري كلي

 ثبات عاطفي

 ابتكار اجتماعي

 انعطاف پذيري

 گشودگي 

 هوش فرهنگي

هوش فرهنگي انگيزشي
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اي و در بخش استنباطي از  پراكندگي، كجي، كشيدگي، نمودار ميله هاي مركزي و شاخص
هـاي   بـراي گـروه   tطرفه، ضريب همبسـتگي پيرسـون، آزمـون     آزمون تحليل واريانس يك
تحليـل   SPSSافـزار   رمنـ  ريزي استراتژيك ابتدا بـا  بر برنامه مؤثر مستقل، براي بررسي عوامل

 ييـدي بـا  أاين مرحله، با تحليل عامـل ت  به دست آمده از شود ونتايج عامل اكتشافي انجام مي
  . گيرد مي ارزيابي قرار محاسبه و مورد LISRELافزار آماري  نرم

  هاي پژوهش يافته. 4
  هاي توصيفي يافته. 1-4

درصد پاسـخگويان   9/42، آماربا توجه به . نفر بودند 424كنندگان در اين پژوهش  شركت
ــرد و  ــد 1/57م ــين از نظــر تحصــيالت،   .درصــد زن بودن درصــد پاســخگويان  2/59همچن

از نظـر سـابقه    .باالتر بودند درصد دكترا و 2/4درصد كارشناسي ارشد و  6/36كارشناسي، 
 36/58سـال،   10از درصد پاسخگويان سابقة خدمت كمتر 17ها،  با توجه به دادهخدمت نيز 

سـال سـابقة    30بيشـتراز   درصـد  9/1سـال و 30 تـا  21درصـد   9/22سـال و  20تـا   11 صددر
  . خدمت داشتند

  هاي تحليلي يافته. 2-4

  ريزي استراتژيك دروضع موجود ومطلوب بربرنامه مؤثر هاي عامل .1-2-4

  ريزي استراتژيك برنامه بر مؤثر ميانگين و انحراف معيار عوامل. 2جدول 

 ريزي استراتژيك برنامه بر مؤثر عوامل شماره
 مطلوبموجود

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيارميانگين
 53/1 62/8 87/364/1اندازچشم 1
 75/1 58/8 67/388/1اهداف سازمانتدوين مأموريت و 2
 61/1 52/8 50/338/1سازمانيعوامل درون 3
 54/1 48/8 63/355/1عوامل محيطي 4

 بـر  مـؤثر  ميـانگين عوامـل   ، در وضـع موجـود،  دهـد  هاي جدول فوق نشـان مـي   يافتهچنانچه 
بـراي   87/3 سازماني تا براي عوامل درون 50/3(بود  87/3تا 50/3ريزي استراتژيك از برنامه
از نظـر اسـاتيد و خبرگـان وزارت     ،وضع موجـود  در دهد كه نشان مياين يافته ). انداز چشم

هـا و   مـديريت سـازمان   ريزي استراتژيك در ت عوامل برنامهفرهنگ و ارشاد اسالمي وضعي
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  . متوسط است نهادهاي فرهنگي ايران كمتراز حد
بـود   62/8 تـا  48/8ريزي استراتژيك از بربرنامه مؤثر ميانگين عواملدر وضع مطلوب، 

كـه از نظـر    دهـد  نشـان مـي  ايـن يافتـه   ). انداز براي چشم 62/8 براي عوامل محيطي تا 48/8(
ريـزي   وضـعيت مطلـوب عوامـل برنامـه     ،خبرگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اساتيد و

  . انداز مورد توجه جدي قرارگيرد چشم ويژه هب استراتژيك و

  مطلوب وضع موجود و ريزي استراتژيك در برنامه بر مؤثر هاي لفهؤم .2-2-4

  ريزي استراتژيك برنامه بر مؤثر هاي لفهؤميانگين و انحراف معيار م .3جدول 

 ريزي استراتژيك برنامه هاي مؤثر بر لفهؤم رديف
 مطلوبموجود

 انحراف معيار ميانگين  انحراف معيار ميانگين
  53/1 62/8  64/1 82/3 توسعه و حفظ انسجام ملي  1
  70/1 61/8  82/1 92/3 تربيت شهروند جهاني  2
  84/1 42/8  02/2 77/3 علم افزايي فرهنگي  3
  77/1 54/8  89/1 58/3 سازگاري فرهنگي   4
  63/1 53/8  86/1 96/3 منابع مالي  5
  73/1 65/8  71/1 82/3 منابع تكنولوژيكي  6
  71/1 70/8  58/1 24/3 فرهنگ و فضاي سازماني  7
  84/1 28/8  62/1 17/3 شيوه مديريت   8
  81/1 25/8  49/1 32/3 ساختارسازماني  9
  68/1 60/8  16/2 37/3 اقتصادي   10
  68/1 42/8  74/1 65/3 اجتماعي  11
  80/1 40/8  82/1 64/3 سياسي  12
  66/1 58/8  69/1 86/3 حقوقي  13
  64/1 42/8  85/1 66/3 مخاطبين  14

لفـه  ؤانداز، ميـانگين م  درعامل چشم وضع موجود در ،دهد نشان ميهاي جدول  ه يافتهكچنان
) 92/3(لفـه تربيـت شـهروند جهـاني     ؤمميانگين  از كمتر) 82/3(حفظ انسجام ملي  توسعه و

) 58/3(لفه سازگاري فرهنگـي  ؤاهداف سازمان، ميانگين م درعامل تدوين مأموريت و .بود
سـازماني، ميـانگين    عامـل درون  در. بـود ) 77/3(افزايي فرهنگـي   لفه علمؤميانگين م از كمتر

 بيشـتر ) 96/3(ابع مالي لفه منؤميانگين م ها و لفهؤهمه م از كمتر) 17/3(لفه شيوه مديريت ؤم
همـه   از كمتـر ) 32/3(سازماني  لفه ساختارؤدرعامل محيطي، ميانگين م. ها بود لفهؤهمه م از
دهـد   نشان ميها  اين يافته. ها بود لفهؤهمه م از بيشتر) 86/3(لفه حقوقي ؤميانگين م ها و لفهؤم
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وضـعيت   ،سـالمي خبرگان وزارت فرهنـگ و ارشـاد ا   از نظر اساتيد و ،وضع موجود در كه
از  ها و نهادهاي فرهنگي ايران كمتـر  مديريت سازمان ريزي استراتژيك در هاي برنامه لفهؤم

  . متوسط است حد
 70/8تـا  25/8 ريزي اسـتراتژيك از  برنامه بر مؤثر هاي ميانگين مولفه  در وضع مطلوب،

وضـعيت مطلـوب    ،خبرگان وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي    از نظر اساتيد و بنابراين. بود
 تغيير ها و نهادهاي فرهنگي ايران بايد مديريت سازمان ريزي استراتژيك در هاي برنامه لفهؤم

  . زيادي داشته باشد

 وضع موجود  ريزي استراتژيك در برنامه بر مؤثر هاي لفهؤم رابطه .3-2-4

دول زير نتايج درج. ه استاز ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد بررسي اين رابطه،براي 
  . است آورده شده

  وضع موجود ريزي استراتژيك در برنامه بر مؤثر هاي لفهؤضريب همبستگي م .4جدول 
 13 1112 10 9 12345678 ها لفهؤم

توسعه وحفظ 
 انسجام ملي

1             

تربيت شهروند 
 جهاني

**79/01            

افزايي  علم
 فرهنگي

**68/0**84/01           

سازگاري  
 فرهنگي

**66/0**81/0**85/01          

        76/01**74/0**71/0**56/0** منابع مالي
منابع 

 تكنولوژيكي
**61/0**69/0**59/0**64/0**62/01        

 فرهنگ و
فضاي سازماني

**62/0**60/0**53/0**62/0**57/0**77/01       

      67/01**48/0**37/0**47/0**35/0**41/0**38/0**شيوه مديريت 
     71/01**81/0**66/0**59/0**58/0**50/0**51/0**52/0**سازماني ساختار

    48/01**34/0**44/0**52/0**68/0**71/0**65/0**60/0**44/0** اقتصادي 
  53/01**71/0**55/0**68/0**73/0**57/0**55/0**49/0**56/0**49/0** اجتماعي
  79/01**52/0**71/0**57/0**71/0**72/0**53/0**/60**60/0**57/0**51/0** سياسي
 71/01**61/0**38/0**66/0**46/0**67/0**68/0**53/0**49/0**49/0**52/0**46/0** حقوقي
63/0**80/0**75/0**61/0**67/0**59/0**64/0**71/0**60/0**76/0**69/0**69/0**57/0** مخاطبين

01/0p<**  

ريـزي اسـتراتژيك    برنامـه  بـر  مـؤثر  هـاي  لفـه ؤدهدكـه ضـريب همبسـتگي م    ها نشان مي يافته
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براي رابطـه وضـعيت اقتصـادي بـا شـيوه       34/0همبستگي . بود 85/0و حداكثر  34/0حداقل
نوسـان   افزايـي فرهنگـي در   سازگاري فرهنگي با همبراي رابطه  85/0مديريت و همبستگي 

) >01/0p(يـك صـدم    دوي همـه عوامـل بـا يكـديگر در سـطح كمتـر از      ه ارتباط دوبـ . بود
  . بود معنادار

هـا و نهادهـاي    مديريت سـازمان  ريزي استراتژيك در بر برنامه مؤثر عوامل اصلي. 4-2-4
 ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(فرهنگي ايران 

ريزي استراتژيك درمديريت  بر برنامه مؤثر پاسخگويي به اين پرسش كه عوامل اصليبراي 
. اسـتفاده شـد   1هاي اصلي از روش تحليل مؤلفه ،ها و نهادهاي فرهنگي ايران كدامند سازمان

بـا درجـه    3و نتيجـه آزمـون كرويـت بارتلـت     838/0برابـر بـا    2برداري شاخص كفايت نمونه
  سه شاخص ارزش. به دست آمد122/4408، برابر با 001/0ري در سطح معنادا 91/0آزادي 

و نمـودار   40/0ويژه، درصد تبيين واريانس، روش چرخش واريماكس با حداقل بارعـاملي  
ــژه يافتــه ارزش چــرخش ــرار گرفــت   screeهــاي وي دار  شــيب از نمــودار. مــورد بررســي ق
عامل نخست در واريـانس  توان استنباط كردكه سهم چهار  مي هاي ويژه يافته ارزش چرخش
  . ها متمايز است ريزي استراتژيك چشمگير و از سهم بقيه عامل هاي برنامه لفهؤكل م

  

  
عامــل نخســت در واريــانس كــل  4كــه ســهم  تــوان اســتنباط كــرد دار مــي شــيب از نمــودار

                                                                                                                                        
1. Principal component analysis 
2. Kaiser-Meyer-Oliken (KMO) measure of sampling adequacy 
3. Bartlett’s test of sphericity 
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  . ها متمايز است ريزي استراتژيك چشمگير و از سهم بقيه عامل هاي برنامه لفهؤم

  ها ويژه، درصد تبيين واريانس، درصد تراكمي و ضريب اعتبار عامل  زشار. 5جدول 
 الؤس تعداد ضريب اعتباردرصد تراكميدرصد واريانسارزش ويژه عامل

1 384/992/4692/46902/0 10 
2 907/453/1645/63915/0 13 
3 775/217/1062/73851/0 5 
4 008/134/296/75887/0 9 

ريـزي   هاي برنامـه  لفهؤاز مجموعه م ،نتايج جدول فوق، برپايه سه شاخص مذكوربا توجه به 
عامل يكم . شود درصد كل واريانس تبيين مي 96/75عامل استخراج شد كه  4 ،استراتژيك

درصـد واريـانس كـل و عامـل دوم بـا ارزش ويـژه        92/46بـه انـدازه    384/9با ارزش ويژه 
بـه انـدازه    775/2درصد واريانس كل و عامل سـوم بـا ارزش ويـژه     53/16به اندازه  907/4

درصـد   34/2بـه انـدازه    008/1ارزش ويـژه   درصد واريانس كل و عامـل چهـارم بـا   17/10
هـاي   لفهؤزيربناي م هايي كه احتماالً منظور تشخيص عامل به. كند واريانس كل را توجيه مي

دهد و همچنـين ساختارسـاده آن، روش چـرخش واريمـاكس بـا       تشكيل مي گانه را چهارده
يافتـه در جـدول    چـرخش  ماتريس ساختار. مورد استفاده قرارگرفت 40/0حداقل بار عاملي 

 . تكرار حاصل شده است18يافته پس از  مقادير چرخش. نمايش داده شده است زير

  ريزي استراتژيك به شيوه واريماكس هاي برنامه لفهؤيافته م ماتريس ساختارچرخش .6جدول 
 عامل چهارم عامل سومعامل دومعامل اولهالفهؤم

   568/0منابع مالي
   574/0منابع تكنولوژيكي

   592/0فضاي سازمانيفرهنگ و
   509/0شيوه مديريت

   496/0سازمانيساختار
  687/0 حفظ انسجام ملي توسعه و

  642/0 تربيت شهروند جهاني
  614/0  افزايي فرهنگي علم

  581/0  سازگاري فرهنگي 
 675/0   اقتصادي 

 651/0   اجتماعي
 589/0   سياسي
 582/0   حقوقي
 548/0   476/0مخاطبين
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مشـترك بـا يـك    بـه طـور   هايي كه  ها، مجموعه پرسش برپايه ماتريس ساختاري عامل
هاي منـابع   لفهؤم: عامل يكم: دهند كه عبارتند از تشكيل يك عامل را مي ،عامل همبسته بود

ساختارسـازماني و  فضـاي سـازماني، شـيوه مـديريت،      مالي، منابع تكنولـوژيكي، فرهنـگ و  
عامـل  . هاي توسعه وحفظ انسجام ملي، تربيـت شـهروند جهـاني    لفهؤم: عامل دوم. مخاطبين

هاي حقوقي،  لفهؤم: عامل چهارم. هاي علم افزايي و فرهنگي سازگاري فرهنگي لفهؤم: سوم
  . سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مخاطبين

 به دست آمده درتحليل اكتشافي از ريزي استراتژيك بر برنامه مؤثر عامل 4براي تأييد 
 مـورد  7/8نسـخه  LISRELنـرم افـزار    كه براي برازش مدل مذكور استفاده شد 1SEMروش

گانه وعوامل مرتبط با آنها تدوين شـد،   هاي چهارده لفهؤمدل براساس م. گرفت استفاده قرار
دسـت   بـه  مقـادير . هاي برازندگي مدل مورد محاسبه و ارزيابي قـرار گرفـت   سپس شاخص

  . جدول زير نشان داده شده است ها در آمده براي شاخص

  هاي براززندگي مدل شاخص .7جدول

 2df/df2RMSEAGFI AGFI CFI NFIهاي برازندگي شاخص
 93/0 95/0 78/0 44/1365835/2092/082/0هامقادير شاخص

كـاي نـرم شـده    مجـذور  : هاي برازندگي مـورد بررسـي نشـان داد    ، شاخصبر اساس جدول
)/df

2 (كننده برازندگي قابل قبول  بود كه بيان 35/2گيري در اين پژوهش  براي مدل اندازه
df/(نظران مجذور كاي نـرم شـده    اغلب صاحب. مدل با داده است

2 ( را  3تـر از   كوچـك
شاخص برازندگي تطبيقي ). Giles, 2002(كنند  دهنده برازندگي مناسب مدل تلقي مي نشان

)CFI ( و شاخص برازندگي  9/0باالتر از)GFI ( شاخص تعديل شده برازنـدگي   ،82/0برابر
)AGFI ( و شاخص برازندگي نرم شده  78/0نيز)NFI ( و  93/0برابرRMSEA 092/0با برابر 

  . بود
   

                                                                                                                                        
1. Structural Equation Modeling 
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  ريزي استراتژيك  بر برنامه مؤثر دهنده عوامل تشكيل هاي براي مولفه tضرايب مسير، نتايج آزمون .8جدول

سطح معناداري t ضرايبمسيرها
 001/0 70/12 14/1اندازحفظ انسجام ملي به چشمتوسعه و

 001/0 48/3 39/0اندازتربيت شهروند جهاني به چشم
 001/0 64/10 83/1اهداف سازمانافزايي فرهنگي به تدوين مأموريت و هم

 001/0 34/10 75/1اهداف سازمانسازگاري فرهنگي به تدوين مأموريت و 
 001/0 68/5 63/0سازمانيمنابع مالي به عوامل درون

 001/0 79/8 08/1سازمانيمنابع تكنولوژيكي به عوامل درون
 001/0 55/11 93/1سازمانيفرهنگ وفضاي سازماني به عوامل درون

 001/0 87/9 12/1سازمانيشيوه مديريت به عوامل درون
 001/0 03/11 23/1سازمانيدرونساختارسازماني به عوامل

 001/0 03/7 71/0سازمانيمخاطبين به عوامل درون
 001/0 67/8 78/0اقتصادي به عوامل محيطي
 001/0 57/9 53/1اجتماعي به عوامل محيطي
 001/0 37/10 67/1سياسي به عوامل محيطي
 001/0 85/8 32/1حقوقي به عوامل محيطي

 001/0 60/10 82/1محيطيمخاطبين به عوامل

ضـرايب در  . دهـد  و سطح معنـاداري را نشـان مـي    tجدول فوق ضرايب مسير، نتايج آزمون 
 مام ضرايب مسيرضها برازش داشت، به ان مدلي كه سرانجام با داده. تمام مسيرها معنادار بود

  .استبه شكل زير 

   

  
  مدل مفهومي به انضمام ضرايب مسير.4نمودار  

 . جدول زير نشان داده شده است هاي برازندگي مدل در دست آمده براي شاخصبه  مقادير
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  هاي براززندگي مدل شاخص .9جدول

2df/dfهاي برازندگي شاخص
2RMSEAGFI AGFI CFI NFI 

 97/0 98/0 95/0 81/1181/1044/099/0هامقادير شاخص

نشان داد، مجذور كاي نرم شده هاي برازندگي مورد بررسي  بر اساس جدول فوق، شاخص
)/df

2 (كننده برازندگي قابل قبول  بود كه بيان 81/1گيري در اين پژوهش  براي مدل اندازه
) GFI(و شاخص برازنـدگي   99/0برابر ) CFI(شاخص برازندگي تطبيقي . مدل با داده است

ي نـرم  و شـاخص برازنـدگ   95/0نيـز  ) AGFI(و شاخص تعديل شده برازنـدگي   99/0برابر 
بـه   بود كه بـر اسـاس مقـادير   044/0برابر با  RMSEAهمچنين . است 97/0برابر ) NFI(شده 

جـدول زيـر ضـرايب مسـير،     . هـا دارد  توان گفت مدل برازش مناسبي با داده دست آمده مي
ريـزي اسـتراتژيك    بـر برنامـه   مؤثر وسطح معناداري براي روابط عوامل اصلي tنتايج آزمون
  . دهد نشان مي مدل را موجود در

 ريزي استراتژيك  بر برنامه مؤثر براي روابط عوامل tضرايب مسير، نتايج آزمون . 10جدول

 سطح معناداري t ضرايبروابط
 06/13001/0 54/2اهداف سازمانانداز بر تدوين مأموريت ورابطه چشم
 65/6001/0 32/0سازمانيانداز بر عوامل درونچشمتأثير

 45/7001/0 31/0سازمانياهداف سازمان بر عوامل درونمأموريت وتأثير تدوين
 30/8001/0 23/0اهداف سازمان بر عوامل محيطيتأثير تدوين مأموريت و
 06/20001/0 75/0سازماني بر عوامل محيطيتأثير عوامل درون

 24/089/10001/0=32/0×75/0سازمانيانداز بر عوامل محيطي از طريق عوامل درونتأثير چشم

ضـرايب در  . دهـد  و سطح معنـاداري را نشـان مـي    tجدول فوق ضرايب مسير، نتايج آزمون 
  : توان گفت به دست آمده مي براساس مقادير. تمام مسيرها معنادار بود

 اهـداف سـازمان تـأثير متقابـل بـرهم دارنـد و       انداز و تـدوين مأموريـت و   رابطه چشم -
 درتجزيه و. اين رابطه درمدل مفهومي نبود. تقدم وتأخر تعيين كردتوان براي آنها  نمي

ها و نهادهـاي   ريزي استراتژيك درمديريت سازمان كه براي برنامه تحليل مشخص شد
انــداز و تــدوين  نگــرش همزمــان بــه چشــم همزمــاني و فرهنگــي ايــران بايــد تعامــل و

  . مأموريت واهداف سازمان مورد توجه قرارگيرد
انـداز   اين رابطه چشـم  در. معنادار بود سازماني مثبت و انداز بر عوامل درون چشم تأثير -

ايـن رابطـه در مـدل مفهـومي     . متغير مستقل و عوامل درون سازماني متغير وابسـته بـود  
  . وتغييري نداشت پژوهش نيز تصوير شده بود
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ايـن   در. معنادار بود اهداف سازمان بر عوامل محيطي مثبت و تأثير تدوين مأموريت و -
اهداف سازمان متغير مستقل و عوامل محيطي متغييـر وابسـته    رابطه تدوين مأموريت و

  . تغييري نداشت و مي پژوهش نيز تصوير شده بودواين رابطه در مدل مفه. بود
ايـن   در. معنادار بود اهداف سازمان بر عوامل محيطي مثبت و تأثير تدوين مأموريت و -

سازمان متغير مستقل و عوامل محيطي متغييـر وابسـته    اهداف رابطه تدوين مأموريت و
  . وتغييري نداشت اين رابطه در مدل مفهومي پژوهش نيز تصوير شده بود. بود

مـدل   ايـن رابطـه در  . معنادار بـود  سازماني بر عوامل محيطي مثبت و تأثير عوامل درون -
 اسـتراتژيك در ريـزي   كـه بـراي برنامـه    در تجزيه و تحليل مشخص شد. مفهومي نبود

 هـا و نهادهـاي فرهنگـي ايـران بايـد درنظـر گرفـت كـه چگـونگي و          مديريت سازمان
  . دهد سازماني را تحت تأثير قرار تواند عوامل برون سازماني مي شرايط عوامل درون

بلكه  باعث تغيير وتحـول   ،صورت مستقيم بر عوامل محيطي تأثير نداشت انداز به چشم -
ســازماني باعــث  طريــق تغييــر عوامــل درون از شــود و مــيدر عوامــل درون ســازماني 

  . شود چگونگي تبيين وتغيير عوامل محيطي مي

بـر   مـؤثر  عوامـل  پاسـخگويان بـر  جنسـيت   ميزان تحصيالت، سابقه خدمت و تأثير. 5-2-4
  ريزي استراتژيك دروضع موجود  برنامه

 .هاي مستقل اسـتفاده شـد   گروهبراي  tمرد از آزمون  براي مقايسه ديدگاه پاسخگويان زن و
پسـر   دار بين ميانگين ابعاد هوش هيجاني در دانشجويان دختـر و امنظور بررسي تفاوت معن به

بـراي مقايسـه    tجـدول زيـر نتـايج آزمـون     . هاي مستقل اسـتفاده شـد   براي گروه tاز آزمون 
  . دهد ميانگين را نشان مي

  براي مقايسه ديدگاه پاسخگويان زن ومرد  tنتايج آزمون . 11جدول 

 معناداري درجه آزادي tميانگين زنانميانگين مردانستراتژيكاريزيعوامل برنامه
 422001/0 30/330/4572/6اندازچشم

 422001/0 21/302/4474/4تدوين مأموريت و اهداف سازمان
 422001/0 12/379/3040/5سازمانيعوامل درون

 422001/0 19/397/3329/5عوامل محيطي 

صورت معناداري بيشتراز مردان بـود   نشان داد، ميانگين زنان درهمه عوامل به tنتايج آزمون 
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)05/0p< ( بـراي مقايسـه ديـدگاه پاسـخگويان بـا ميـزان       . بود 05/0سطح معناداري كمتر از
  . طرفه استفاده شد تحصيالت و سابقه مختلف از آزمون تحليل واريانس يك

  نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه . 12جدول

 ستراتژيكاريزي  عوامل برنامه
 سابقهتحصيالت

Fسطح معناداري F سطح معناداري 
 011/0 250/1288/0786/2اندازچشم
 001/0 685/1187/0270/5اهداف سازمانتدوين مأموريت و
 001/0 850/2059/0195/4سازمانيعوامل درون

 006/0 557/0574/0071/3عوامل محيطي

مـورد   تحصيالت افراد در طرفه درجدول باال نشان دادكه نتايج آزمون تحليل واريانس يك
). <05/0p(وضـع موجـود تـأثير معنـادار نداشـت       ريزي استراتژيك در بر برنامه مؤثر عوامل

 ريزي استراتژيك دروضع موجود تأثير معنادار بر برنامه مؤثر سابقه كار افراد درمورد عوامل
بـرآورد عامـل اسـتراتژي تـأثير معنـادار داشـت        سابقه كار افراد فقـط در ). >05/0p(داشت 

)05/0p< .( سـمت   ميانگين نظر كارشناسان بـا ميـزان تحصـيالت، سـن، سـابقه و      13جدول
  . دهد نشان مي جود رايادگيري سازماني دروضع مو بر مؤثر مورد عوامل مختلف در

  ريزي استراتژيك با سابقه كاري مختلف بر برنامه مؤثر مورد عوامل ميانگين نظركارشناسان در .13جدول

 عوامل محيطي سازماني عوامل دروناهداف سازمانتدوين مأموريت واندازچشمخدمت به سال هسابق
 48/3 85/343/313/3سال 5تا 
 36/3 1053/340/338/3 تا 6
 15/4 1536/439/403/4 تا 11
 56/3 2081/370/338/3 تا 16
 35/3 2554/391/213/3 تا 21
 35/3 3097/335/340/3 تا 26

 69/3 47/344/319/3بيشتر سال و 30

ريـزي اسـتراتژيك بـا سـابقه كـاري       بـر برنامـه   مـؤثر  ميانگين نظركارشناسان درمورد عوامل
ريـزي اسـتراتژيك    بر برنامه مؤثر برآورد عوامل در: دهد نشان ميبا توجه به جدول  مختلف

 انـداز در  سـال بـه چشـم    26 تـا  21سـال و  5خـدمت زيـر    هسـابق  وضع موجـود، افـراد بـا    در
تـأثير  ، بيشـتر  سـال و  30سـابقة خـدمت    افراد با. ريزي استراتژيك بهاي بيشتري دادند برنامه

  . ها معنادار نبود بقيه مقايسه. عوامل محيطي را بيشتر دانستند
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  گيري نتيجهبندي و  جمع. 5
ها  ريزي استراتژيك درمديريت سازمان بر برنامه مؤثر در پاسخ به اين سؤال كه عوامل اصلي

هـاي اصـلي اسـتفاده     تحليل عامل اكتشافي با روش مؤلفه ،و نهادهاي فرهنگي ايران كدامند
و نتيجه آزمون كرويت بارتلـت، بـا درجـه     838/0برداري برابر با  شاخص كفايت نمونه. شد

  سه شـاخص ارزش . به دست آمد 122/4408، برابر با 001/0، در سطح معناداري 91آزادي 
و نمـودار   40/0عاملي  ويژه، درصد تبيين واريانس، روش چرخش واريماكس با حداقل بار

نتيجه چهار عامل استخراج  در. مورد بررسي قرار گرفت screeهاي ويژه يافته ارزش چرخش
ريـزي   برنامـه  بـر  مـؤثر  هـاي  لفـه ؤدرصـد كـل واريـانس م    96/75شد كه ايـن چهـار عامـل    

بـه انـدازه    384/9عامـل اول بـا ارزش ويـژه    . كنـد  وضع موجود را تبيين مـي  استراتژيك در
درصـد   53/16بـه انـدازه    907/4درصد واريـانس كـل و عامـل دوم بـا ارزش ويـژه       92/46

درصـد واريـانس كـل را     34/2به انـدازه   008/1واريانس كل و عامل چهارم با ارزش ويژه 
 LISRELافـزار   نـرم  از ،مرحلـه اكتشـافي   به دست آمده در براي تأييد عوامل. كند توجيه مي

مـدل چهـار عـاملي     :توان گفت به دست آمده مي استفاده شد كه بر اساس مقادير 7/8نسخه
متشـكل از  ) سـازماني  عامـل درون (عامـل اول  . هـا دارد  استخراج شده برازش مناسبي با داده

 فضاي سازماني، شيوه مديريت، ساختار هاي منابع مالي، منابع تكنولوژيكي، فرهنگ و لفهؤم
هـا بايـد درتـدوين     كـه ايـن آيـتم    تحليل مشخص شد درتجزيه و. سازماني و مخاطبين است

متشـكل از  ) عامـل محيطـي  (عامل چهارم . گيرد مد نظر قرار مان نيزاهداف ساز مأموريت و
آن ايجـاد   ن اسـت كـه تغييـري در   اهاي حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مخاطب لفهؤم

 انـداز و تـدوين مأموريـت و    مورد روابط عوامل مشخص شد كه رابطه چشم در. نشده است
ايـن  . تأخر تعيـين كـرد   ان براي آنها تقدم وتو نمي اهداف سازمان تأثير متقابل برهم دارند و

ريزي اسـتراتژيك   درتجزيه وتحليل مشخص شدكه براي برنامه. مدل مفهومي نبود رابطه در
نگـرش همزمـان    همزمـاني و  ها و نهادهاي فرهنگي ايران بايـد تعامـل و   مديريت سازمان در

  . توجه قرار گيرد اهداف سازمان بايد مورد انداز و تدوين مأموريت و دوطرفه به چشم
  :هاي اين پژوهش، پيشنهادهاي زير قابل ارائه است بر اساس يافته

توجه به بهبود سازگاري فرهنگي از طريـق ايجـاد هـر گونـه تغييـر در روش ارائـه        -
هاي نوين، توسعه بسترهاي فناوري در جهت سازگاري با باورها  خدمات، آموزش

  ؛هاي فرهنگي هاي فرهنگي در سازمان و نگرش
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هـاي نهادهـاي    نيازسنجي جهت تطابق انتظارات و نيازهاي افـراد جامعـه بـا برنامـه     -
تأمين  منظور برآورد ميزان فرهنگي و ارزيابي مداوم از جريانات جاري فرهنگي به

) منــافع همگــاني(نيازهــاي جامعــه؛ تبيــين مســئوليت اجتمــاعي نهادهــاي فرهنگــي 
ريـزي   د بـه ايـن مـوارد در برنامـه    وشـ  پيشنهاد مي ، بنابراينرسد ضروري به نظر مي

   ؛استراتژيك بيشتر توجه شود
 ريزي در جهت توسعه درك و شـناخت بيشـتر فرهنـگ ايرانـي اسـالمي در      برنامه -

  ؛هاي فرهنگي جهت رسيدن به انسجام ملي سازمان
هـاي   ريـزي اسـتراتژيك در سـازمان    با توجـه بـه ضـعف ادبيـات مـرتبط بـا برنامـه        -

در قالب سمينار و كنفرانس تخصصي ساليانه به بررسـي   شود شنهاد مييفرهنگي، پ
   ؛ريزي استراتژيك پرداخته شود هاي متعدد مرتبط با برنامه لفهؤم

افزايي فرهنگي ضروري اسـت افـراد مهـارت كاربـا اعضـاي سـاير        براي ايجاد هم -
اي باشـد كـه    هاي فردي و سازماني بايد به گونه آموزش. ها را كسب كنند فرهنگ
هـاي متفـاوتي    ان كار با ديگران و يادگيري از همكارانشان را كه فرهنـگ افراد تو
   ؛به دست آورند دارند،

  ؛هاي مناسب در جهت تربيت شهروندان توجه به آموزش -
هـاي   توانـايي فـرد در برخـورد مـؤثر بـا افـرادي بـا زمينـه        (تقويت هوش فرهنگـي   -

  ).فرهنگي مختلف
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  منابعفهرست 
  منابع فارسي) الف

ريــزي اســـتراتژيك در   ارزيـــابي برنامــه  ). 1388(زاده  ســمندي  .و ك م ،همتــي  ،س ،انآســي . 1
  . مديريت صنعتي: تهران. فازي AHPهاي توليدي با استفاده از  شركت

هـاي مـديريت    لفـه ؤبررسـي تـأثير اجرايـي م    ).1390(فركـوش  گيوريان، حسن و فيـروز دينـدار  . 2
  .فرهنگي، دانشگاه اصفهان ها و مؤسسات استراتژيك بر اثربخشي آموزشگاه

، نامه علوم اجتمـاعي،  »هاي ايران يافتگي فرهنگي استان درجه توسعه« ).1379( اهللا زياري، كرامت. 3
  .، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران16شماره

هاي فرهنگـي،   فرهنگ و مديريت سازمان ).1387(كاووسي و اسماعيل صالحي اميري، سيدرضا. 4
  .قات استراتژيكپژوهشكده تحقي

انسجام ملي وتنوع فرهنگي، پژوهشكده تحقيقات اسـتراتژيك   ).1388( صالحي اميري، سيدرضا. 5
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام

كسب فرايند  تنوع فرهنگي و نقش آن در بهبود« ).1389(طالقاني محمد عسگري، محمدهادي و. 6
  . 44و  43شماره  ،، مجله مهندسي فرهنگي سال چهارم مرداد و شهريور»و كار

ــابي اســتراتژيك قابليــت« ).1389(فــاطمي  .و متــواليي  .، محســن، سقــدمي. 7 هــاي توســعه  ارزي
علـوم  (تحقيقـات كـاربردي علـوم جغرافيـايي      ،»كنار مطالعه موردي شهر فريدون: گردشگري
  .جغرافيايي

ي ارسـاله دكتـر   ،افزايـي فرهنگـي در ايـران    طراحي الگوي مطلوب هـم  ).1392( مرادي، عليرضا. 8
  . دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات اصفهان
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