بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی
دانشگاه علوم انتظامی امین
فریبا شایگان،1حاجیه رجبی فرجاد،2لطفعلی بختیاری
تاریخ دریافت97/10/17:

3
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چکیده
زمینه و هدف :گفتمان مجموعه به هم تافتهای از سه عنصر عمل اجتماعی ،عمل گفتمانی(تولید ،توزیع
مصرف متن) متن است .به همین دلیل است که گفتمان به یک مقوله جامعهشناختی تبدیلشده است .هدف
از این پژ هش تبیین ضعیت گفتمان سازی طرحهای تحولی دانشگاه علوم انتظامی امعین از منظعر ذینفععان
دانشگاه ناجا بوده است.
روش :این پژ هش ازنظر هدف کاربردی از نظر ر ش توصیفی-پیمایشی بود ،د جامعه آماری داشعت
که ذینفعان دانشگاه با حجم نمونه  133نفر ذینفعان ناجایی خارج از دانشگاه به تعداد  27نفر بودند .ابع ار
پژ هش پرسشنامه بود ر ایی آن با استفاده از سؤاالت سایر محققان به یعژه تحقیعق نعادر پعور ( )1397در
همین موضوع بود پایایی آنهم با آلفای کر نباخ سنجیده شد که برای کل پرسشنامه شد.
یافتهها و نتایج :از نظعر ذینفععان دانشعگاه از بعین مؤلفعههعای بععد گفتمعان سعازی بعرای طعرحهعا ،مؤلفعه
شبکهسازی برای انجام طرحها در رتبه ا ل ،تعامل برای گفتمعان سعازی در رتبعه د م ایجعاد انگیع ه بعرای
مشارکت در طراحی اجرای طرحها در رتبه سوم قرار گرفت لی از نظر ذینفعان خعارجی  ،مؤلفعه تعامعل
برای گفتمان سازی در رتبه ا ل ،در گیر کعردن دانشعگاه در موضعوع در رتبعه د م ایجعاد مقبولیعت بعرای
طرحها در رتبه سوم قرار گرفت .ازنظر پاسخگویان گفتمان سازی برای اقناعسازی ضر رت طرحها ایجاد
مقبولیت آنها خیلی صورت نگرفته است ضر ری است که اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.
کلیدواژهها
گفتمان سازی ،اطالعسازی ،اقناعسازی ،شبکهسازی ،تعامل،طرحهای تحولی  ،دانشگاه علوم انتظامی امین
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 .2استادیار مدیریت دانشگاه علعوم انتظعامی امعین عضعو پیوسعتۀ انجمعن پعژ هشهعای انتظعامی ایعران ،نویهعنده
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طرح مسئله
در دهههای اخیر کارشناسان ر ابط عمومی نهبت به گذشته ،بیشتر بعه افکعار عمعومی
نگرش سنجی اهمیت می دهند .ایجاد رابطعه مطلعون نیازمنعد بعه شعناخت نگعرش افعراد
در ن بر نسازمانی است که استفاده از نتعای آن معیتوانعد حلقعه م عم ارتبعاطی بعین
مدیریت مخاطبان باشد ،زیرا بد ن شناخت افکار عمومی تج یه تحلیل آن از ابععاد
گوناگون ،برنامهری ی ممکن نیهت .در اق با تکیه بر شناخت افکار عمومی اسعت کعه
میتوان حوادث یا رخدادها را در آینده پیشبینعی کعرد نگعرشهعای منفعی بعر ز
بحرانهای در ن بر نسازمانی را به حداقل آن کاهش داد .شناخت افکعار عمعومی از
طریععق سععنجش نگععرش ،معمععوال از ایععن فکععر سرهشععمه گرفتععه کععه حکومععتهععا بایععد
احهاسات عقاید مردم را بهحهان آ رند .از این نظر افکعار عمعومی پدیعدهای اسعت
که تن ا در شرایطی مطرح میشود که برخورد اندیشه جود داشته باشعد در يیعر ایعن
صورت قابلرؤیت نخواهد بود .پس میتوان گفت افکار عمومی عبارت از ابراز عقیعده
در یک مهئله مورد اختالف بوده حاصل جم افکار فردی نیهت .بلکعه نتیجعه کعنش
متقابل فردی گر هی است که میتوان آن را یک تولید اجتمعاعی نامیعد .در پیعدایش
افکار عمومی ،عمعل آگاهانعه سعایل ارتبعا جمععی ،احع ان تشعکلهعای سیاسعی
شخصیتها ،رهبران مرئی نعامرئی همننعین سعنتهعا ،پعیشدا ریهعا ،نگعرشهعا
تجربیات فردی گر هی مؤثرند (کتان الکتر نیکعی افکعار عمعومی نگعرش سعنجی
بازیابی شده.)1397 ،
در دهه های اخیر ،مقولعه گفتمعان در عرصعه نظریعههعای ادبعی ،فلهعفی ،جامععهشناسعی
سیاست ،ر انکا ی حتعی ر انشناسعی اجتمعاعی سعایر حعوزههعا رشعتههعای علعوم
اجتماعی موردتوجه عمل اندیشمندان نظریهپردازان قرارگرفته است .گفتمان امر زه
بیانگر یژگیها ،خصوصیات تاریخی هی های گفتهشده هی هعایی اسعت کعه ناگفتعه
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باقی میماند.گفتمانها نهتن ا مربو به هی هایی است که میتوانعد گفتعه یعا دربعارهاش
فکر شود ،بلکه درباره این نیع ههعت کعه هعه کهعی ،در هعه زمعانی بعا هعه آمریتعی
میتواند صحبت کند.گفتمان مجهم کننده معنا ارتبا اجتمعاعی اسعت ،شعکلدهنعده
ذهنیت نی ارتباطات اجتماعی ،سیاسی(قدرت) است (فعرکالف .)119 :1379 ،مف عوم
گفتمان امر زه بهصورت یکی از مفاهیم جدیعد کلیعدی در تبیعین فلهعفی،اجتماعی
سیاسععی مبععرن زمععین درآمععده بععا ااگععانی ماننععد ایععدئولوای ،سععلطه ،ز ر ،قععدرت،
م اجرت ،نژادپرستی ،تبعیض ،نابرابری  ..عجعین شعده اسعت.هر نعوع گفتمعان،کالم
نوشتار جریانی اجتماعی محهون میشعوند .بعهعبعارتدیگعر دارای سرشعت ،ماهیعت
ساختار اجتماعی ههتند.گفتمانها را با توجه به انواع ن ادهعا کاربهعتهعای اجتمعاعی
مختلفی که در آن شکل میگیرند نی با توجه به موقعیت،جایگعاه شعنن افعرادی کعه
صحبت میکنند یا مینویهند کهانی که مخاطب آنان ههتند ،فرق میکننعد .بنعابراین
زمینه بهتر گفتمان جریانی همگن ،احد یکدسعت نیهعت (معک دانعل.)65 :1380،
طرح تحول دانشگاه علوم انتظامی امین با توجه به سند هشمانداز ،نیازهای ر ز سعازمان،
شرایط فعلی آینده جامعه ،تبییرات اساسی در انواع جرائم  ...شکل گرفت ،لعذا ایعن
طرح بر آن است که در ر ند تربیت نیر ی انهانی تحول ایجاد نماید به این صورت کعه
ر یکرد دانشگاه از دانشمحوری به م ارت محوری تبییعر یابعد ،م عارتی کعه همعراه بعا
دانش باشد .ازجمله م مترین آنها عبارتاند از :تقویت فضعای دینعی معنوی؛ارتقعای
دانش آمادگی جهمانیهای ر حی ر انی دانشجویان؛ توسعه م ارتهعای حرفعهای
پلیس برای آمادگی کهب اقتدار پلیهی؛ تعالی ارتقای م ارت اعضای هیئعتعلمعی
فرماندهان صف دانشگاه؛ بازنگری اصالح برنامهها ،متون ر شهای آموزشعی بعا
تمرک ع بععه توسعععه آمععوزشهععای علمععی؛ ارتقععای م ععارتهععای اجتمععاعی ارتبععاطی
دانشجویان؛ آمادهسازی اصالح فضای عمعومی مبلمعان فرهنگعی دانشعگاه؛ شعادان
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سععازی محیطععی دانشععگاه(.کتان تحععول تعععالی دانشععگاه .)1396 :از طرفععی یکععی از
کمیته های اجرایی طرح ،کمیته نظارت ،ارزیابی نظرسنجی است که ازجملعه اعایف
ایععن کمیتععه" طراحععی ،اجععرا تحلیععل نظرسععنجی ،افکععار سععنجی رضععایت سععنجی از
مخاطبان در خصوص گفتمان تحولی طرحها برنامههای تحعولی"( .کتعان تحعول
تعالی دانشگاه )1396 :است ،لذا تحقیق حاضر با این هدف به دنبال پاسعخگویی بعه ایعن
سؤال اصلی است که:گفتمان سازی طرح تحولی دانشگاه علوم انتظعامی امعین (از منظعر
ذینفعان دانشگاه ناجا) از طراحی اجرای این طرح به هه می ان است؟
نگرش :فریدمن همکارانش نگرش را نظامی باد ام دانهتهانعد کعه شعامل یعک عنصعر
شناختی ،یک عنصر احهاسی یک عنصر تمایل به عمل اسعت (فریعدمن .) 1994،1بعر
اساس این تعاریف ،نگرش آمیع های از سعه عنصعر اساسعی ععاطفی (احهعاس عواطعف
درباره شخص ،اندیشه  ،)....شعناختی (عقایعد یعا اطالععاتی کعه از سعوی افعراد کهعب
میشود) رفتاری (تع د آگاهی برای اقعدام) اسعت .نگعرشهعا نهعبتا ثابعت بعاد ام
ههتند طبق تحقیقات ،ثبات نگرشهای افعراد در پایعان د ران تحصعیل دانشعگاهی یعا
ر د به بازار کار تکمیل ن ایی میشود مبنای سایر انتخعانهعای ا قعرار معیگیعرد
(کریمی .)332 :1379 ،محهنی( )1379نگعرش را سعاخت ذهنعی مخفعی در شخصعیت
دانهته آن را آمادگی یژه فرد ازنظر ر انی در ر یار یی با پدیدهها ،مهائل ،قعای
بر ز عکسالعمل توأم با هیجان نهبت به آنها میداند .این نگرشهای ناشی از گذشعته
افراد تجربیات مختلف زندگی آنان است (محهنی.)19 :1379 ،
گفتمان سازی :گفتمان سازی فرایندی برنامهری یشده هدفمند برای تبییر نگعرش
رفتار است.گفتمان سازی فعالیتی فرهنگی بلندمدت متنعوع اسعت در کوتعاهمعدت
آثار هندانی نخواهد داشت.ازنظر تاجیک ،گفتمان سازنده معنا ارتباطات اجتمعاعی
______________________________________________________
1. Fridman
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انهانی است هر فعالیتی در قالب تعامالت فرهنگی که بعه تبعادل معنعا بینجامعد ،نعوعی
گفتمان است (تاجیک .)69 :1379،گفتمان نظام معنایی است که ارائهدهنعده تصعویری
از ج ان است .در هر گفتمانی این تصور اقعی تلقی میشود .بهعبعارتدیگعر بازنمعایی
هر گفتمانی از ج ان ،یک اقعیت عینی تلقی میشود .جدال گفتمعانهعا بعر سعر تتبیعت
معنععای مععوردنظر خععویش شععکلدهنععده مف ععوم قععدرت اسععت (حهععینی میالنععی:1382،
.)69یکی از یژگی های گفتمان که اجد بعضی از این جوه کارکردی است ،رخعداد
ارتباطی است .این به آن معناست که مردم زبان را برای برقراری ارتبا میان اندیشهها
با رها یا بیان احهاسات به کار میگیرند ایعن عمعل را بعهمتابعه بخشعی از رخعدادهای
پینیدهتر اجتماعی در موقعیعت هعای مشعخص همنعون مالقعات بعا د سعتان ،مکالمعه
تلفنی ،تعدریس در کعالس ،مصعاحبه بعرای پیعدا کعردن کعار ،مالقعات بعا پ شعک یعا
هنگامی که به نوشتن یا خوانعدن گع ارش خبعری مشعبول ههعتند ،انجعام معیدهنعد ( ن
دایک .)17 :1382،از نظر تاجیک ،گفتمان سازنده معنا ارتباطات اجتمعاعی انهعانی
است هر فعالیتی در قالب تعامالت فرهنگی که به تبادل معنعا بینجامعد ،نعوعی گفتمعان
است (تاجیک .)69 :1379،از نظر گی ،1گفتمان متضعمن هیع ی بعیش از زبعان اسعت.
گفتمانها همواره متضمن هماهنگ کردن زبان بعا شعیوه عمعل ،تعامعل ،ارزشگعذاری،
با ر داشتن ،احهاس بدنها ،لباسها ،نمادهعای يیرزبعانی ،اشعیا  ،ابع ار ،تکنولعوایهعا،
زمان مکان است (گی .)20 :1999،2الکال موف 3گفتمان را حوزهای معیداننعد کعه
مجموعهای از نشانهها در آن به صورت شبکهای در میآیند معنایشان در آنجعا تتبیعت
میشود .هر نشانهای که ارد این شبکه میشود به اسطه عمل مفصلبندی 4بعا نشعانه-
______________________________________________________
1. Gee
2 .Gee
3. Laclau, E & Mouffe
4. Articulation
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های دیگر جوش میخورد ،یک قته 1خواهد بود .معنای این نشانهها به علت تفا تشعان
با یکدیگر (که به آن جایگاههای تفا ت 2گفته میشود) در ن گفتمعان حعول دال برتعر
بهطور ج ئی تتبیت میشود (الکال

3

موف .)111 :1985 ،تعریفی که الکال معوف از

گفتمان دارند ،به گونه ای است که گفتمان را نظام ب رگ تری در نظر میگیرند که بقیعه
نظامها پدیدههای اجتماعی را در سیطره خود معیگیرنعد بعه آن هعا شعکل معیدهنعد
(زاهد کا ه .)55 :1391،از دیدگاه کود ن ،4گفتمان در سی تعرین يیعر فنعیتعرین
مف وم ،صرفا به معنی کالم یا محا ره است .به لحاظ معنایی نی معیتعوان اشعاره داشعت
که گفتمان ااهای است که در گذشته حال به مباحتعات نقعد نظرهعای عالمانعهای
اطالق میشد که در زمینه هعای مختلعف علعوم انهعانی اجتمعاعی صعورت معیگرفعت
(کود ن .)194 :1979 ،مف وم گفتمان تنکیعد بعر فراینعدهایی اجتمعاعی دارد کعه مولعد
معناست .از در ن گفتمانهای متفا ت ،ج انهای متفعا ت در

معیشعود (عضعدانلو،

.)17 :1380یکی از مفیدترین شیوههای تنمل در بان گفتمان این است که آن را نعهتن عا
بهمتابه مجموعهای از نشانهها یا نظمی از معتن بلکعه ر یعههعایی 5بعدانیم کعه بعهگونعهای
نظاممند (سیهتماتیک) موضوعات یا ابژههایی را که دربارهشان سخن میگوینعد ،شعکل
میدهند .به این اعتبار گفتمان هی ی است که هی دیگری (پارهگفتار ،مف وم) را تولیعد
میکند نه هی ی که در خود برای خود جود دارد به صورتی جداگانعه معیتعوان
آن را تحلیل کرد .در خصوص تلقی گفتمان بهمتابه هی ی اثرگذار ،م م این اسعت کعه
عوامل حقیقت،قدرت،دانش را در نظر داشته باشیم؛ هون به دلیعل همعین عناصعر اسعت

______________________________________________________
1. Moment
2. Differential positions
3. Laclau
4. Cuddon
5. practices
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که گفتمان اجد تنثیر میشود(میل  .)27 :1382 ،1بعه اعتقعاد کعریس بالعدیک گفتمعان
معنای بهیار عام گفتمان هرگونه استفاده از گفتار یا نوشتار یا هر نوع کاربرد گفتعار
نوشععتاری مطالععب موضععوعات در هععر زمینععهای از معععارف دان عش بشععری را شععامل
مععیگععردد نی ع گفتمععان را بععه آن دسععته از احععدهای زبععانی بلنععدتر ازجملععه اطععالق
میکند(مک دانل .)22 :1380،گفتمان به معنای منطق گفتار ،گفتگو یا پسزمینههعای
گفتار جمالتی است که به کار میر ند معنای اقععی جملعه را در ارتبعا بعا دنیعای
اقعی زمینه بیر نی آن شناسایی میکند .این معنا به مف وم پارادایم یعنی الگو منطعق
حاکم بر گفتار ،گفتگو تفکر که به گهترههای فعرا جملعهای توجعه دارد ،ن دیعکتعر
میشود .گفتمان صرفا با عناصر نحوی لبوی تشکیلدهنده جمله بهعنعوان عمعدهتعرین
مبنای تشریح معنا یعنی زمینه متن سر کار ندارد ،بلکعه فراتعر از آن بعه عوامعل بیعر ن از
متن یعنی بافت موقعیتی ،فرهنگی ،اجتماعی يیره سر کار دارد(فعرکالف.)8 :1379،2
گفتمان مجموعه به هم تافته ای از سه عنصر عمل اجتماعی ،عمل گفتمانی(تولید ،توزی
مصرف متن) متن است .به همین دلیل است که گفتمان به یک مقوله جامعهشعناختی
تبدیلشده است.
گرایس( )1989با بیان ه ار اصل معر ف خود را برای گفتمان سازی به عنعوان اصعل
همکاری ،تا حد زیادی توانهته است که این مقولهبندی را ج ت تحلیل دقیق گفتمان،
در اختیار ما قعرار معیدهعد .نظریعه گعرایس کعاربرد اصعول تبعادالت گفتعاری ،بعرای
رسانیدن معنی در حین گفعت گعو بعین گوینعدگان ،را در راسعتای اسعتفاده از مفعاهیم
ضمنی به اصل همکاری معر ف شده است را مطرح میسازد که شامل اصل کمیعت،
بعهانعدازه نیعاز اطالععات دادن؛ اصعل کیفیعت ،جعذان مفیعد بعودن گفتمعان ؛ اصعل
______________________________________________________
1. Mills
2. Fairclough
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اعتبار،صحت درستی مطالبی کعه معرتبط بعا موضعوع ،ههعتند؛ اصعل ر ایعی ،سعخن
مربو به گفتمان را بگویید از بحث خارج نشود (رفی پور.)1382:121،
گفتمان سازی در این پژ هش شامل مؤلفههای زیر است که به تشریح هریعک در ادامعه
پرداختهشده است.
اقناعسازی ،اقناع نقطه ا ج مبحث ارتباطات است .مصعدر آن قناععت اسعت قناععت
یعنی بهندگی ،سیری ،اشباع ،بی نیازی به ثمعر نشهعتن کامعل شعدن؛ ایعنهعا همعه
نشانههایی از پیر زی رضایتمندی است .بهطورکلی اقناع هدف اساسی يایی همعه
نوع رفتارهای ارتباطی است .ارتبعا موفعق معؤثر آنگونعه ارتبعاطی اسعت کعه نتیجعه
دلخواه یعنی اقناع را به دنبال داشته باشد .در این صورت میتوانیم به آن ارتبعا متععالی
نی بگوییم(متولی .)74 ،1384 ،من پیامی میفرستم مخاطبین با دریافعت ایعن پیعام سعه
نععوع اکععنش مععیتواننععد داشععته باشععند :رد نفععی ،بععیتفععا تی خنتععی ،پععذیرش
رضایتمندی(متولی)147 ،1384 ،زمانی که حالت پذیرش رخ میدهد ،میتوان گفعت
که گیرنده مخاطب اقناع شده است.اقناع بهعنوان فرایند ارتباطاتی تعریف میشود که

در آن یععک منب ع شععواهد نتععایجی را بیععان مععیکنععد هععدف ی يالععب آمععدن بععر
دریافتکننده ایجاد تبییری در ی است .اقناع دارای صفاتی است کعه اشعکال دیگعر
قدرت فاقد آن ههتند زیرا دربردارنده خاصعیت ر ان شعناختی آزادی اسعت تريیعب
شوندگان احهاس میکنند که موافق میل خود اهداف رهنمودهای تعیینشده را انجام
میدهند (بینگر )10 ،1376 ،بهنوعی اقناع عبارت است از تعالش صعادقانه بعرای مجعان
سعاختن مخعاطبین بعه پععذیرش موضعوع خواسعتهای بعه سعیله ارائعه مناسعب اطالعععات
مربو (متولی .)56 ،1384 ،برخی احهاس میکننعد کعه اقنعاع تريیعب ااهای منفعی
است حکایت از دخالتی يیرمنصفانه در افراد دارد .ما میخواهیم بیعان کنعیم کعه ایعن
ااه متبت است هنین نیهت .اقنعاع متقاععد کعردن افعراد بعرای نگریهعتنی متفعا ت
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عمیق در مفاهیم اشیا است .زمانی که ما دیگران را قان میکنیم ما به دنبعال تبییعر در
رفتععار ،ادرا  ،قضععا ت … سععایرین ههععتیم( الکهععاندر

1

همکععاران.)796 :2002،

بهطورکلی  ،ارتبا متقاعدگرایانه عبارت اسعت از طعرح هعر پیعامی کعه بعه قصعد شعکل
دادن ،تقویت یا تبییر پاسخهای شناختی ،عاطفی رفتاری دیگران طراحعیشعده باشعد.

در اقناع ما بهنوعی دنبال تريیب مخاطب ههتیم .تريیب عبارت است از؛ تم ید پعردازی
آمادهسازی ،انگی ه سازی برانگیختن مخاطبین در راسعتای متحقعق سعاختن اهعداف
عمععدتا تبلیبععی(متععولی)65 ،1384 ،اب ارهععای تريیععب عبارتنععد از شعععر ،موسععیقی ،آ از،
دکعور ،آمعار ارقعام يیععره(متعولی .)66 ،1384 ،فعالیعتهععای شعناختهشعده رسععمی
يیررسععمی متعععددی در جامعععه ر اج دارنععد کععه خواسععته یععا ناخواسععته از فنععون ارتبععا
متقاعدگرایانعععه اسعععتفاده معععیکننعععد همعععواره هدفشعععان تنثیرگعععذاری بعععر معععردم

اسععت.اطععالعرسععانی ،خبععر ،آمععوزش ،مشععا ره ،تبلیعع  ،جنععگ ر انععی ،در ردیععف
شناختهشدهترین انواع اینگونه ارتباطات محهون میشوند .در این راستا ،ن دیکتعرین
ااه به بحث اقناع ،تبلی است(حکیم آرا)1384 ،
مقبولیت ،پذیرش مقبولیت اجتماعی ،همانند پیوستاری است که در یک انت ای آن
مقبولیت اجتماعی خیلی باال در انت ای دیگر ،مقبولیت اجتماعی پائین جعود دارد،
طبیعی است که ايلب افراد در حد سط قرار دارند) نصری ،صالحی ،خهر جا یعد
حهین خان اده.)1393،
تعامل ،تعاملپذیری عبارت بود از« :توانعایی سیهعتمهعا ،احعدها یعا نیر هعا بعرای ارائعه
خدمات به دیگر سیهتمها

احدها نیع پعذیرش خعدمات از سیهعتمهعا

احعدهای

دیگر تا آنها با استفاده از این تبادل تعامل ،در کعار بعا یکعدیگر بعهصعورت اثعربخش
توانمند گردند(».قربانی زاده حهینی معرام بعه نقعل از کوبیعک همکعاران.)1393 ،2
______________________________________________________
1.Alexander, Fives, Buehl, Mulhern
2.Kubicek et.al
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امرسون )1976( 1بیان کرد نظریه تبادل اجتماعی ( )SETادعا میکند که یک سعری از
تعامالت متقابل بین افراد ایجاد تع دات متقابل است (کانگ بیوسر.)3 ،2018 ،2
مشاارکت ،گعائوتری )1986(3در تعریعف مشعارکت معیگویعد« :مشعارکت فراینعدی
اجتماعی ،عمومی ،یکپارهه ،هندگانه ،هندبعدی هند فرهنگعی اسعت کعه هعدف آن
کشاندن همه مردم بعه ایفعای نقعش در همعه مراحعل توسععه اسعت» .بعرای عملعی کعردن
دموکراسی مشارکتی الزم است که اصول گفتمانهای عمومی «هابرماس » در نظر گرفتعه
شود(مورنو

4

همکاران.)2003،

نادر پور ( )1397در تحقیق «راهبردهای گفتمان سازی امنیت اجتماعی» در جامعه که به
ر ش پیمایشی با جامعه آماری نخبگان ش ر ندان ت رانی انجامشعده ،شعاخصهعای
گفتمان سازی را بر اساس نظریههای موجود بیانات مقام معظم رهبعری بعه شعکل زیعر
ارائه کرده است:
جدول  -1مدل مفهومی گفتمان سازی(نادر پور)1397،
مف وم

ردیف

نظریهپرداز

ردیف

نظریهپرداز

مف وم

1

برجهتهسازی

13

تعامل

2

هژمونی

14

شناخت

3

يیریت سازی

15

هژمونی

4

مفصلبندی

16

انهداد

5

اقناع

17

آیندهپژ هی

6

قابلیت دسترسی

18

هدفمندی برنامهری ی

مقعععععام معظعععععم

7

ضدیت(کشمکش)

19

برجهتهسازی

رهبری

8

تعامل

20

مقبولیت

الکعععععععال
موفه

فوکو

ن دایک

______________________________________________________
1.Emerson
2.Kang & Busser
3.Gaotri
4. Moreno
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ردیف

پا

مف وم

نظریهپرداز

مف وم

ردیف

9

پیوند

21

شناخت

10

شناخت

22

تعامل

11

مقبولیت

23

اب ار

12

هدفمندی برنامهری ی

نظریهپرداز

فرکالف

م ر( )1397پژ هشی تحت عنوان « گفتمان سازی آموزههای انقعالن اسعالمی در

برنامههای درسی آموزش پر رش جم وری اسالمی ایعران :هیهعتی ،معدل ر شهعا»
انجام داده است که نتای پژ هش حعاکی از آن بعود کعه پعژ هش در سعه مرحلعه کلعی
طراحیشده بود .با بررسی مهتندات ادبیات پژ هش ،در مرحله ا ل ماهیت هیهعتی
گفتمان سازی بررسی ده یژگی اساسی تنکید بر ایدئولوای ،شناسایی دالهای شنا ر
نما متناقض با ایدئولوای ،توجه به فطرت ،دارا بعودن ج عه اجتمعاعی ،برنامعهریع ی،
هژمونی سازی ،مطالبه گری ،قابلدسترس سازی ،گفتمان سازی بهمتابه فنعا ری قعدرت
نرم توجه بعه اقتضعائات سیاسعی-اجتمعاعی احصعا گردیعد .در د معین مرحلعه الگعوی
مف ومی عام گفتمان سازی طراحی در گام سعوم بعا توجعه بعه مراحعل ایعن طعرح اره
مف ومی ،ر شهای متناسب با گفتمان سازی آموزههای انقعالن در برنامعههعای درسعی
ارائه گردید .در پایان ،پیامدهای نظری عملعی حاصعل از ر یکعرد گفتمعانسعازانه در
برنامععههععای درسععی موانعع

امکععان اجرایععی شعععدن ر یکععرد مععذکور در نظعععام

آموزش پر رش فعلی مورد اکا ی بحث قرار گرفت.
سععوهانی ( )1395پژ هشععی تحععت عنععوان « مطالعععه تکنیععکهععای تولیععد رادیععویی در
برنامههای گفتمان سعاز (بامطالععه معوردی برنامعههعای گفتمعان سعاز سیاسعی در رادیعو
گفتگو)» انجام داده است که نتای پژ هش حاکی از آن بود کعه در رادیعو گفعت گعو
برنامههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی  ...در قالب گفت گومحعور
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نقش اصلی گفتمان انتقعادی هالشعی از موضعوعات ایعن شعبکه رادیعویی محهعون
میشود .طعی ایعن پعژ هش ععال ه بعر تبیعین مهعئله گفتمعان سعازی ضعر رت آن در
برنامهسازی رادیویی با بررسی تحلیعل محتعوای کیفعی شعش برنامعه سیاسعی از شعبکه
رادیویی گفت گو ،ضمن آسیبشناسی از منظر گفتمعان سعازی کعه هعدف اصعلی آن
محهون میشد به ارائه پیشن ادهایی در حوزههای ساختار محتوا بهمنظعور ارتقعا ایعن
شبکه در امر م م گفتمان سازی پرداختهشده است.
ایرانی( )1395پژ هشی تحت عنوان «گفتمان سازی اقتصاد مقا متی در برنامه تلوی یونی
پایش » انجام داده است که نتای پژ هش حاکی از آن بود که نقش بهیار م م رسانههعا
در گفتمان سازی اقتصاد مقا متی ایجاد زبعانی عامیانعه قابعلدر

بعرای عمعوم معردم

است« .برنامه پایش» بهعنوان پادمان حمایت رسانه ملی از کار سرمایه ایرانی برنامعهای
است که با اهداف فوقالذکر در ج ت به هالش کشعیدن مفعاهیم اقتصعادی موجعود،
ایجاد فرهنگ ادبیات عامیانه اقتصادی ،آمادهسازی اقشار مختلف معردم بعرای اجعرای
اقتصععاد مقععا متی ت یععه پخععش م عیشععود .ایععن برنامععه بععا ارائععه راهکارهععایی مععد ن
برنامهری یشده همانند برگ اری مباحث هالشی با برنامه ری ان اقتصادی منااره افعراد
با تفا تهای فکری به هالش کشیدن ضعیت موجود ،بومیسازی اقعی فراینعدهای
اقتصععادی بععاز تعریععف پتانه عیلهععای موجععود ،فععراهم کععردن زمینععه ایجععاد توسعععه
کهب کارهای مولد ،فرهنگسعازی بعرای پرداخعتهعای مالیعاتی مبتنعی بعر مشعارکت
عمومی  ...که در صورت درخواسعت مطالبعه عمعومی مردمعی کعه گفتمعان اقتصعاد
مقا متی بر آنها حاکم شده است ،سیاستگذاران اقتصعادی را ادار بعه پاسعخگویی
تبییر ر یه خواهد کرد . .نتای پژ هش حاکی از آن است هگونه این برنامه توانهعته بعه
رسععالتی کععه بععر د ش م عیکشععد ،برسععد گفتمععان سععازی اقتصععاد مقععا متی در برنامععه
تلوی یونی پایش تبیین کند.
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در این تحقیق با ب رهگیری از تعریف گفتمان بهعنوان نوعی زبان یا نظام بازنمایی کعه از
لحاظ سیاسی اجتماعی بهط مییابد تا مجموععهای منهعجم از مععانی را دربعاره یعک
حیطه موضوعی م م تولید توزی میکند(معتمد نژاد م عدی زاده طالشعی)3 :1386،
با ب رهگیری از شاخصهای مهتخرج از تحقیق نادر پور( )1397مؤلفههعای اقنعاعسعازی
برگرفته از نظرات الکال موفه ،پیوند(شبکهسازی) برگرفته از نظرات فوکعو ،تعامعل از
نظرات فوکو  ،ن دایک فرکالف  ،مشارکت از نظر مورنو همکعاران  ،مقبولیعت از
نظرات مقام معظم رهبری فوکو اطالعرسانی درگیر کعردن کارکنعان در موضعوع
از کتان تحول دانشگاه استفادهشده است .درن ایت ،بر اساس نظرات اندیشعمندانی کعه
نادر پور ( )1397در طرح گفتمان سعازی امنیعت اجتمعاعی اسعتفاده کعرده در جعد ل
شماره یک آمد همننین بعر اسعاس شعاخصهعای گفتمعان سعازی در کتعان تحعولی
دانشگاه امین( )1396در این تحقیق گفتمان سازی طرحهای تحولی دانشگاه طبعق معدل
زیر ارائه میشود:
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سؤال اصلی

از نظر ذینفعان به هه می ان طرح تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین گفتمان سازی شعده
است؟
سؤالهای فرعی

 .1به هه می ان طرح تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین اطالع سازی شده است؟
 .2به هه می ان طرح تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین اقناعسازی شده است؟
 .3به هه می ان برای طراحی اجرای طرحهعای تحعولی دانشعگاه علعوم انتظعامی امعین
شبکهسازی شده است؟
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 .4به هه می ان برای طراحی اجرای طرحهای تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین همه
افراد دانشگاه درگیر شده است؟
 .5به هه می ان برای طراحی اجرای طرحهای تحولی دانشگاه علوم انتظعامی امعین بعا
ذینفعان تعامل صورت گرفته است؟
 .6به هه می ان برای طراحی اجرای طرحهای تحولی دانشگاه علعوم انتظعامی امعین از
ذینفعان مشارکت طلبی صورت گرفته است؟
روش پژوهش
پژ هش حاضر از نظر هدف کاربردی است هعرا کعه هعدف تحقیقعات کعاربردی پیعدا
کردن راهحل برای مشکالتی خاص است نظریهها ،قانونمندیها ،اصعول فنعونی کعه
در تحقیقات پایه تد ین میشوند را برای حل مهائل اجرایی اقعی بکار میگیرد قتعی
پژ هشی بهقصد کاربرد نتای یافتههایش بعرای حعل مهعئله خعاص یعک سعازمان انجعام
میشود ،هنین پژ هشی کاربردی میباشد (دانعاییفعرد همکعاران .)32 :1389 ،ازنظعر
ر ش ،این پژ هش از نوع پیمایشی اسعت زیعرا قعرار اسعت نگعرش ذینفععان طعرحهعای
تحولی دانشگاه علوم انتظعامی امعین بعرای گفتمعان سعازی طعرحهعای تحعولی دانشعگاه
سنجیده شود ب ترین ر ش نگرش سنجی هم ر ش پیمایشی است.
این پژ هش دارای د جامعه آماری بوده است که ذینفعان دانشگاه با حجعم نمونعه 133
نفر ذینفعان ناجایی خارج از دانشگاه به تعداد  27نفر بوده اسعت .ابع ار ایعن پعژ هش
پرسشنامه بوده است .پرسشنامه گفتمان سازی طرحهای تحولی :این پرسشنامه با استفاده
از سؤاالت طرح نادر پور ( )1397شاخصهای کتان تحولی دانشگاه امعین( )1396بعا
مؤلفههای اطالع سازی (اطالعرسانی در خصوص محورهعای طعرح تحعول ،شعیوههعای
متنععوع اطععالعرسععانی) ،اقنععاعسععازی (متقاعدسععازی ،اسععتداللمنطقععی ،پاسععخگویی بععه
اب امات) ،شبکهسازی (تشکیل کمیتههای مختلف ،بهعی همعه دانشعگاه ،دخیعل کعردن
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مهئوالن ناجایی انهعجام سعازمانی) ،درگیعر کعردن دانشعگاه در موضعوع (اسعتفاده از
ساختارهای موجود ،ب رهگیری از نیر ها اساتید دانشگاه ،تبدیل تحول در دانشعگاه بعه
مطالبه عمومی ،تبدیل تحول دانشگاه به ديديه عمومی ذینفعان ،تبعدیل تحعول دانشعگاه
به یک جریان فکری تعریف کار برای همه اقشار دانشگاه) ،مقبولیت (می ان قابلقبول
بودن) ،تعامعل (تعامعل بعا کارکنعان ،اسعاتید تعامعل بعا مهعؤ لین ناجعا سعتاد کعل)
مشارکت (ایجاد انگی ه ،برانگیختن جدان کاری حمیت سازمانی ،الگوسازی ،تعیعین
اایف بهترسازی) سنجش شده است که ر ایی آن از طریق محتعوایی پایعایی آن
از طریق آلفای کر نباخ  0.967تنییدشده است .برای تج یه تحلیل دادههعا از آمارهعای
توصیفی استنباطی به کمک نرماف ار اس پی اس اس استفادهشده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

از  133نفر پاسخگوی پرسشنامه در دانشگاه ،حد د %20خانم  %80آقا بودند ،میانگین
سنی  39/5آنان سال بود حد د 19درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیهانس بودنعد،
 43/6درصد فوقلیهانس حعد د  32درصعد هعم تحصعیالت دکتعرا داشعتند .میعانگین
تحصیلی در این پاسخگویان فوقلیهانس بود 27 .نفر از کارکنان پلیسهای تخصصی
معا نتهای مرتبط با طرحهای تحولی دانشعگاه بعهعنعوان ذینفععان ناجعایی طعرحهعا بعه
پرسشنامه پاسخ دادند که میانگین سنی آنها  44/4سال بود 48/3 ،درصد فعوقلیهعانس
دارند همین تعداد ( 48/3درصد) هم تحصیالت دکترا داشتند.
در جد ل( )2مؤلفههعای گفتمعان سعازی بعرای طعرحهعای تحعولی دانشعگاه از دیعدگاه
ذینفعان دانشگاه ناجا به نمایش گذاشته میشوند ،همننین در مورد گفتمعان سعازی 7
مؤلفه سنجیده شده است .در جد ل زیعر مؤلفعههعا میع ان رضعایت از گفتمعان سعازی
صورت گرفته در کل آ رده میشود.
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار نظر ذینفعان دانشگاه و ناجا در خصوص گفتمان سازی
طرحها

3

شبکهسازی برای انجام طرحها

3/27

1/01

4

درگیر کردن دانشگاه در موضوع

3/08

1/20

5

ایجاد مقبولیت برای طرحها

2/99

1/01

6

تعامل برای گفتمان سازی

3/33

1/02

7

ایجاد انگی ه برای مشارکت

3/11

1/03

کل

3/14

1/23

1

اطالعرسانی نهبت به طرحها

2/96

1/05

2

اقناعسازی در مورد ضر رت طرح

3/11

0/97

3

شبکهسازی برای انجام طرحها

3/11

0/97

4

درگیر کردن دانشگاه در موضوع

3/22

1/12

5

ایجاد مقبولیت برای طرحها

3/22

0/89

6

تعامل برای گفتمان سازی

3/25

0/94

7

ایجاد انگی ه برای مشارکت

3/07

1/14

کل

3.00

1/10

نظر ذینفعان ناجا در خصوص

2

اقناعسازی در مورد ضر رت طرح

3/00

1/14

نظر ذینفعان دانشگاه در خصوص گفتمان

1

اطالعرسانی نهبت به طرحها

3/03

0/88

گفتمان سازی طرحها

ردیف

معیار

سازی طرحها

شاخص

میانگین

انحراف

میانگین انحراف معیار نظر ذینفععان دانشعگاه در خصعوص هعر یعک از شعاخصهعای
گفتمان سازی در جد ل ( )3نشان دادهشده است.
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار نظر ذینفعان دانشگاه در خصوص هر یک از شاخصهای
گفتمان سازی
ردیف

3/12

1/02

2/95

0/95

3/21

0/97

3/26

1/08

8

دخیل کردن مهئوالن ناجا در طراحی طرحها

3/20

1/05

9

تشکیل کارگر ههای تخصصی مرتبط با موضوع

3/42

1/00

3/78

0/95

3/50

0/97

3/30

0/98

3/23

1/02

3/26

1/08

3/40

1/03

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15

ب رهگیری از شیوههای متعدد متنوع اطالعرسانی در
این مورد
اطالعرسانی شفافسازی بهموق به ذینفعان
پاسخگویی به سؤاالت اب امات مطرحشده در
خصوص طرح تحول
استفاده از شیوههای متقاعدسازی کارکنان برای
ضر رت انجام طرحها
طرح تحول دانشگاه توانهته انهجام سازمانی در این
موضوع ایجاد کند
بهی همه امکانات توان دانشگاه برای طراحی
اجرای طرحها

تحول در دانشگاه مطالبه اصلی مهئوالن ارشد ناجا شده
است
تحول به یک مطالبه عمومی در دانشگاه تبدیلشده
است
طرح تحول دانشگاه ديديه ذهنی همه ذینفعان شده
است
تحول تعالی دانشگاه به یک جریان فکری تبدیلشده
است
بهی همه امکانات توان دانشگاه برای طراحی
اجرای طرحها
استفاده از امکانات ساختار موجود دانشگاه برای

اطالعرسانی

3/20

1/02

2

دانشگاه

اقناعسازی

3/00

0/92

اطالعرسانی در مورد اهداف طرحهای تحولی

شبکهسازی

3/06

0/93

1

شاخص

درگیر کردن دانشگاه در موضوع

میانگین

انحراف معیار

متبیر
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طرحها
16
17
18

21

طرحها
تعامل با کارکنان اساتید دانشگاه برای همکاری در
طراحها
تعامل با مهئولین ناجا ستاد کل برای توجیه اجرای
طرحها
ایجاد انگی ه متبت در کارکنان اساتید برای مشارکت
در این طرحها
برانگیختن جدان کاری حمیت سازمانی برای
مشارکت در طرحها

3/15

1/06

3/23

0/98

2/93

1/06

3/05

1/066

مشارکت

20

تعیین اایف ردههای مختلف دانشگاه برای طراحی

3/34

1/09

تعامل

19

دخیل کردن اساتید کارکنان دانشگاه در موضوع

3/34

1/07

یافتههای استنباطی
بررسی مدلسازی معادالت ساختاری

قبل از آزمون فرضیههای تحقیق به بررسی مدل ارائهشعده در ایعن تحقیعق بعا اسعتفاده از
مدلهای معادالت ساختاری میشود .بررسی مدلهای معادالت ساختاری از د مرحلعه
اصععلی تشععکیلشععده اسععت .مرحلععه ا ل بررسععی بععرازش مععدل مرحلععه د م ،آزمععودن
فرضیههای پژ هش ههتند .بررسی برازش معدل خعود در سعه بخعش بعرازش معدلهعای
اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری برازش مدل کلی انجام میشود:
برازش مدلهای اندازهگیری

یک مدل اندازهگیری مربو به بخشی از مدل کلعی معیشعود کعه دربرگیرنعدهی یعک
متبیر به همراه با سؤاالت آن متبیر است .برای بررسی بعرازش بخعش ا ل یعنعی بعرازش
مدلهای اندازهگیری سه مورداستفاده میشود :پایایی شاخص ،ر ایعی همگعرا ر ایعی
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اگرایی .پایایی نی خود توسعط معیارهعایی هماننعد )1( :آلفعای کر نبعاخ ( )2پایعایی
ترکیبی موردسنجش اق میگردد.
جدول  :4مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و مقدار میانگین واریانس استخراجشده
مقدار آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرایی

ردیف

متغیر

بزرگتر از 0/7

بزرگتر از 0/7

بزرگتر از 0/5

0/884

0/793

1

مشارکت

0/739

0/890

2

تعامل

0/878

0/942

3

مقبولیت

1

1

1

4

مطل سازی

0/845

0/896

0/648

5

اقناعسازی

0/806

0/901

0/685

6

شبکهسازی

0/778

0/946

0/619

7

درگیری دانشگاه

0/937

0/864

0/751

8

گفتمان سازی

0/845

0/0/746

0/697

در ج ت بررسی برازش مدلهای اندازهگیری از سعه شعاخص الفعای کر نبعاخ ،پایعایی
ترکیبععی ر ایععی همگرایععی اسععتفاده گردیععد .همععانطععوری کععه در جععد ل  4مشععاهده
میگردد ،مقادیر شاخصهای فوق ،به ترتیب بایهتی باالتر از  0/5 0/7 ،0/7ههتند که
نشان از برازش مناسب شاخصها اسعت .همننعین ،کیفیعت معدلهعای انعدازهگیعری در
ر ش پی .ال .اس ،با استفاده از معیار مقادیر اشتراکی ارزیابی میگردد این معیعار نشعان
میدهد که هه مقدار از تبییرپعذیری شعاخصهعا توسعط سعازهی معرتبط بعا خعود تبیعین
میشود.
روایی واگرا

در این تحقیق از ر ش فورنل الرکر برای سنجش ر ایی اگرایی استفادهشده است.
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جدول  :5مقادیر روایی واگرایی

ردیف

متغیر

1

2

3

4

1

مشارکت

0/892

2

تعامل

0/943 0/784

3

مقبولیت

0/754 0/694

4

مطلععععععع ع

0/804 0/748 0/864 0/705

5

6

7

8

1

سازی
0/827 0/741 0/851 0/862 0/711

5

اقناعسازی

6

شبکهسازی 0/786 0/805 0/763 0/863 0/852 0/709

7

درگیععععری 0/866 0/705 0/806 0/705 0/741 0/791 0/802
دانشگاه

8

گفتمععععععان 0/756 0/639 0/648 0/741 0/708 0/854 0/761 0/789
سازی

به زعم فورنل الرکر ر ایی اگرایی قتی در سطح قابل قبولی است که می ان میانگین
اریععانس اسععتخراجشععده بععرای هععر سععازه بیشععتر از اریععانس اشععتراکی بععین آن سععازه
سازههای دیگر در مدل باشد .همانطوری که در جد ل  5مشاهده معیگعردد ،میعانگین
اریانس متبیرهای تحقیق از تمامی مقادیر زیرین بیشتر است .بنابراین میتوان ادعا نمود
ر ایی اگرایی برقرار است.
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شکل  :2مقادیر ضرایب مسیر و بارهای عاملی

ب) معیارهای R2

د مین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژ هش ضرایب  R2مربو بعه
متبیرهای پن ان در نزای مدل است .با توجه به جد ل ( )6مقادیر  R2نشعان از بعرازش
مناسب مدل دارد.
2

جدول  :6مقادیر R
متغیر

ردیف

2

مقادیر R

1

مشارکت

-

2

تعامل

-

3

مقبولیت

-

4

مطل سازی

-

5

اقناعسازی

-

6

شبکهسازی

-
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7

درگیری دانشگاه

8

گفتمان سازی

0/984

 R2معیععاری اسععت کععه بععرای متصععل کععردن بخععش انععدازهگیععری بخععش سععاختاری
مدلسازی معادالت ساختاری به کار میر د نشعان از تعنثیری دارد کعه نشعان از تعنثیر
یک متبیر بر نزا بر یک متبیر در نزا دارد .همننعین ،هعین( )1998سعه مقعدار ،0/19
 0/67 0/33عنوان مقدار مال

برای مقادیر ضعیف ،متوسط قعوی در نظعر گرفعت.

بنابراین ،میتوان ادعا نمود که این معیار در حد متوسط قرار دارد.
پ) معیار افزونگی

جد ل  7مقادیر اف نگی را نشان میدهد.
جدول  -7مقادیر افزونگی
2

مقادیر اشتراکی

مقادیر R

نتیجه

1

مشارکت

0/793

-

-

2

تعامل

0/890

-

-

3

مقبولیت

1

-

-

4

مطل سازی

0/648

-

-

5

اقناعسازی

0/685

-

-

6

شبکهسازی

0/619

-

-

7

درگیری دانشگاه

0/751

-

-

8

گفتمان سازی

0/697

0/984

0/685

متغیر

ردیف

این معیار از حاصلضرن مقادیر اشتراکی سعازههعا در مقعادیر  R2مربعو بعه آنهعا بعه
دست میآید نشانگر مقدار تبییرپذیری شاخصهای یک سازهی در نزا است کعه از
یک یا هندسازهها بر نزا تنثیر میپذیرد.
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معیارهای ارزیابی برازش بخش کلی (معیار ) GOF

مقدار معیار  GOFمربو به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بعدین معنعی
که توسط این معیار ،محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش انعدازهگیعری بخعش
ساختاری مدل کلی پژ هش ،برازش بخش کلی را نی کنترل نماید .معیعار فعوق توسعط
تنن ا س همکاران ( )2004ابداعگردید طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:

بهطوریکه میانگین نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه بعوده  Ave R2سعازههعای
در نزای مدل است .نتیجه عملیات فرمول فوق نشان میدهد کعه مقعدار فرمعول فعوق،
 0/257است .درنتیجه با توجه بعه سعه مقعدار  0/36 0/25 ،0/01کعه بعهعنعوان مقعادیر
ضعیف ،متوسط قوی برای  GOFمعرفیشده است.

حصول  0/301نشان از بع ارش

متوسط مدل کلی است.
از نظر ذینفعان دانشگاه به چه میزان طرح تحولی دانشگاه علوم انتظاامی اماین
گفتمان سازی شده است؟

هناننه دادهها نشان میدهند ،می ان رضایت ذینفعان از مؤلفههای فعالیعتهعای صعورت
گرفته برای شبکهسازی برای انجام طعرحهعا در رتبعه ا ل ،تعامعل صعورت گرفتعه بعرای
گفتمان سازی برای طرحهای تحولی دانشگاه در رتبه د م گفتمان سازی برای ایجعاد
انگی ه مشارکت ذینفعان در طرحهای تحولی دانشگاه در رتبه سوم قرار داشته است.

بررسي دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولي 25 /...

جدول  -8رتبهبندی نگرش ذینفعان نسبت به گفتمان سازی طرحهای تحولی دانشگاه از ابعاد
مختلف بر اساس رتبهبندی فریدمن
ردیف

رتبه

مقوله

1

شبکهسازی برای انجام طرحها

4/62

2

تعامل برای گفتمان سازی

4/48

3

ایجاد انگی ه برای مشارکت

4/03

4

اطالعرسانی نهبت به طرحها

3/89

5

درگیر کردن دانشگاه در موضوع

3/81

6

اقناعسازی در مورد ضر رت طرح

3/72

7

ایجاد مقبولیت برای طرحها

3/45

جدول-5نتیجه آزمون فریدمن
Sig

درجه آزادی

Chi-Square

تعداد نمونه

0/000

6

50/091

133

بر اساس رتبهبندی صورت گرفته ،از بین مؤلفههای بعد گفتمعان سعازی بعرای طعرحهعا،
مؤلفه شبکهسازی برای انجام طرحها در رتبه ا ل ،تعامل بعرای گفتمعان سعازی در رتبعه
د م ایجاد انگی ه برای مشارکت در طراحی اجرای طرحها در رتبه سعوم قرارگرفتعه
است .اقناعسازی در مورد ضر رت طرح نتیجه آزمون ایجاد مقبولیت برای طرحهعا
در رتبههای آخر قرارگرفته اند یعنی گفتمان سازی در این موارد خیلی صعورت نگرفتعه
است .سطح معناداری هم بیانگر تنیید این رتبهبندی است.
ازنظر ذینفعان ناجایی به چه میزان طرح تحولی دانشگاه علاوم انتظاامی اماین
گفتمان سازی شده است؟

هناننه دادهها نشان میدهند ،می ان رضایت ذینفعان ناجایی از مؤلفعههعای فعالیعتهعای
صورت گرفته برای ایجعاد مقبولیعت بعرای انجعام طعرحهعا در رتبعه ا ل ،درگیعر کعردن
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دانشععگاه در موضععوع بععرای طععرحهععای تحععولی دانشععگاه در رتبععه د م اطععالع سععازی
مهئولین نهبت به طرحها در طرحهای تحولی دانشگاه در رتبه سوم قرار داشته است.
جدول  -9رتبهبندی نگرش ذینفعان ناجایی نسبت به گفتمان سازی طرحهای تحولی دانشگاه
از ابعاد مختلف بر اساس رتبهبندی فریدمن
ردیف

رتبه

مقوله

1

تعامل برای گفتمان سازی

4/35

2

درگیر کردن دانشگاه در موضوع

4/28

3

ایجاد مقبولیت برای طرحها

4/26

4

شبکهسازی برای انجام طرحها

3/89

5

تعامل برای گفتمان سازی

3/87

6

اقناعسازی در مورد ضر رت طرح

3/83

7

اطالعرسانی نهبت به طرحها

3/52

بر اساس رتبهبندی صورت گرفته ،از بین مؤلفههای بعد گفتمعان سعازی بعرای طعرحهعا،
مؤلفه تعامل برای گفتمان سازی در رتبه ا ل ،درگیر کردن دانشگاه در موضوع در رتبعه
د م ایجاد مقبولیت برای طرحها در رتبه سوم قرارگرفته اسعت .اقنعاعسعازی در معورد
ضر رت طرح اطالعرسانی نهبت به طرحها در رتبعههعای آخعر قرارگرفتعهانعد یعنعی
گفتمان سازی در این موارد خیلی صورت نگرفته است.
مقایسه نظر ذینفعان دانشگاه و ناجا در خصوص اقادامات صاورت گرفتاه بارای
گفتمان سازی طرحهای تحولی دانشگاه
جدول  -10نظر ذینفعان دانشگاه و ناجا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای گفتمان سازی
طرحهای تحولی دانشگاه
میانگین دانشگاه

میانگین ناجا

ردیف

ابعاد گفتمان سازی

1

تعامل برای گفتمان سازی

3/31

3/25

2

شبکهسازی برای انجام طرحها

3/25

3/11

3

درگیر کردن دانشگاه در موضوع

3/06

3/22
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4

ایجاد انگی ه برای مشارکت

3/10

3/07

5

اطالع سازی نهبت به طرحها

3/03

2/96

6

اقناعسازی در مورد ضر رت طرح

2/99

3/11

7

ایجاد مقبولیت برای طرحها

2/90

3/22

8

کل

3/12

3/00

نمودار  -3نظر ذینفعان دانشگاه و ناجا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای گفتمان سازی
طرحهای تحولی دانشگاه

3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
اقناع سازی اطالع سازی ایجاد انگیزه درگیر کردن شبکه سازی تعامل برای
ایجاد
گفتمان
دانشگاه در برای انجام
برای
نسبت به
در مورد
مقبولیت
سازی
طرح ها
موضوع
مشارکت
طرح ها
برای طرح ضرورت
طرح
ها
میانگین ناجا

میانگین دانشگاه

مقایهه میانگین نظعرات ذینفععان نشعان داد کعه از بعین مؤلفعههعای بععد گفتمعان سعازی
طرح های تحولی ،ذینفعان دانشگاه ناجا بیشعترین موافقعت را بعا تعامعل بعرای گفتمعان
سازی با میانگین  3.25 3.31از  5دارند .کمترین موفقیت دانشگاه در بحث گفتمعان
سازی ازنظر ذینفعان دانشگاه از ایجاد مقبولیت برای طرحها در بین ذینفعان ناجعایی از
اطالع سازی نهبت به طرحها بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
این پژ هش با  7مؤلفه  22شاخص سنجش شعده اسعت  .نتیجعه نشعان داد کعه ،از بعین
مؤلفههای بعد گفتمان سازی ،می ان رضایت ذینفعان دانشگاه از مؤلفههای فعالیعتهعای
صورت گرفته برای شبکهسازی برای انجام طرحها در رتبه ا ل ،تعامعل صعورت گرفتعه
برای گفتمان سازی برای طرحهای تحولی دانشگاه در رتبه د م گفتمان سعازی بعرای
ایجاد انگی ه مشارکت ذینفعان در طرحهای تحولی دانشعگاه در رتبعه سعوم قعرار داشعته
است که با تحقیق نادر پور ( )1397پا

م ر( )1397همخوانی دارد همننین درزم ٔ
ینعه

ایجاد انگی ه مشارکت ذینفعان با تحقیق ایرانی()1395همهو است .عال ه بر آن با توجعه
به نتای پژ هش اقناعسازی در مورد ضر رت طرح ایجاد مقبولیت بعرای طعرحهعا در
رتبههای آخر قرارگرفتهاند یعنی گفتمعان سعازی در ایعن معوارد خیلعی صعورت نگرفتعه
است.
از بین مؤلفههای بعد گفتمان سازی ،می ان رضایت ذینفعان ناجایی از مؤلفه تعامل بعرای
گفتمان سازی در رتبعه ا ل ،درگیعر کعردن دانشعگاه در موضعوع در رتبعه د م ایجعاد
مقبولیت برای طرحها در رتبه سوم قرارگرفته اسعت کعه بعا تحقیعق نعادر پعور ()1397
پا

م ر( )1397همخوانی دارد .اقناعسازی در معورد ضعر رت طعرح اطعالعرسعانی

نهبت به طرحها در رتبههای آخر قرارگرفتهاند یعنی گفتمان سازی در این موارد خیلعی
صورت نگرفته است.
درن ایت مقایهه میانگین نظرات ذینفعان نشعان داد کعه از بعین مؤلفعههعای بععد گفتمعان
سازی طرحهای تحولی ،ذینفععان دانشعگاه ناجعا بیشعترین موافقعت را بعا تعامعل بعرای
گفتمان سازی با میانگین  3.25 3.31از  5دارند .کمترین موفقیت دانشگاه در بحعث
گفتمان سازی ازنظر ذینفعان دانشگاه از ایجاد مقبولیت برای طرحهعا در بعین ذینفععان

بررسي دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولي 29 /...

ناجایی از اطالع سازی نهبت به طرحها بوده است که با نتای تحقیق نعادر پعور ()1397
همهو است.
در بحث گفتمان سازی ،ذینفعان معتقد بودنعد کعه تعامعل خعوبی بعرای گفتمعان سعازی
صورت گرفته این موضوع به مطالبه اصلی مهئوالن ارشد ناجا دانشعگاه تبعدیلشعده
است ،شبکهسازی های الزم در این مورد هم صورت گرفته اعضای مختلعف دانشعگاه
درگیر موضوع شدهاند .همننین برای ایجاد مقبولیت انجام این طرحها هنعوز بایعد کعار
بیشتری صورت پذیرد .شاخصهای مهتخرج از بیانات مقام معظم رهبری نشعان داد کعه
برای گفتمان سازی بایعد هدفمنعدی برنامعه ریع ی بعرای ایعن کعار داشعت اقعدام بعه
برجهته سازی موضوع ،اف ایش شناخت ذینفعان نهبت به موضوع ایجعاد مقبولیعت آن
در بین مخاطبان کرد(نادر پور .)1397،لذا انجعام هنعین اقعداماتی بعرای گفتمعان سعازی
طرح های تحولی دانشگاه در بین ذینفعان آن ضر ری به نظر میرسعد کعه پیشعن ادهایی
در این خصوص ارائه میگردد:
 .1با توجه به تمایل زیاد ذینفعان به مشارکت در طرحهای تحولی ،پیشعن اد معی-
گردد با تشکیل گر ههای جدید یا اف ایش اعضای گر ههای دخیل در طرح-
ها ،از این بهتر مناسب به ب ترین نحو استفاده شود.
 .2ازآنجاکه جامعه نمونه موردنظر در معا نت آموزش ستاد کل نیر هعای مهعلح
بعا ایعن اسعتدالل کعه اطعالع زیعادی از طعرحهعای تحعولی دانشعگاه ندارنعد از
پاسخگویی به سؤاالت نگعرش سعنجی ذینفععان خعودداری کردنعد ،همننعین
بهیاری از ذینفعان ناجایی هنین نظعری داشعتند ،الزم اسعت در زمینعه گفتمعان
سازی به یژه در خارج از دانشگاه جدیت بیشتری صعورت پعذیرد بعه شعیوه-
های مناسب به اطالعرسانی ،اقناعسازی اف ایش مقبولیت انجام طرحها اقدام
شود.
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انتقادی گفتمان نیویور



تایم  ،گاردین ،لوموند دی لت  .فصعلنامه علعوم اجتمعاعی

شماره  :36صص 1تا .36
مک دانل ،دایان ( )1380مقدمهای بر نظریههای گفتمان ،ترجمه حهینعلی نوذری،ت ران،
فرهنگ گفتمان





میل  ،سارا ( )1382گفتمان ،ترجمه فتاح محمدی ،زنجان ،ه اره سوم
نادرپور ،محمدرضا ( )1397راهبردهای گفتمان سازی امنیت اجتماعی در جامععه .مرکع
مطالعات راهبردی ناجا
نصری .شقایق؛ م ناز خهعر جا ید؛ ایعرج صعالحی عباسععلی حهعین خعان اده،1393 ،
اثربخشی آموزش م ارت های شناختی-اجتماعی بر کاهش پرخاشگری کودکعان پعیش
دبهتانی ،همایش سالمت اخالقی رفتاری کعود

نوجعوان در خعانواده  ،مدرسعه

جامعععععععععععه ،ت ععععععععععران ،موسهععععععععععه نیععععععععععر ی تععععععععععدبیر ایرانیععععععععععان،


https://www.civilica.com/Paper-KNNT01-KNNT01_028. html
ن دایک ،تئون ( )1382مطالعاتی در تحلیعل گفتمعان ،ترجمعه گعر ه مترجمعان ،مرکع
مطالعات تحقیقات رسانهها

1397  زمستان، شماره چهارم، سال بیستم، فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي/ 32

 Alexander, P. A. , Fives, H. , Buehl, M. M. , & Mulhern, J.
(2002). Teaching as persuasion. Teaching and Teacher
Education , 18, 795-813.
 Cuddon, j. A, (1979), A Dictionary of literary Terms (London:
penguin books ltd
 Emerson, R.M., 1976. Social exchange theory. Annu. Rev.
Sociol. 2 (1), 335–362.
 Friedman, Jonathan (1994) Consumption and Identity.
Harwood academic publishers.
 Gaotri, H. 1986, Popular Participation in Development. Paris:
Unesco.
 Gee, James Paul (1999), An Introduction to Discourse
Analysis: Theory and Method, London: Rout ledge
 Kang, H. J. A., & Busser, J. A. (2018). Impact of service
climate and psychological capital on employee engagement:
The role of organizational hierarchy. International Journal of
Hospitality Management, 75, 1-9
 Laclau, E & Mouffe, C. (1985), Hegemony and Socialist
Strategy: Toward a Radical Democratic Politics, London:
Verso
 Moreno-Jimenez , Jose Maria & Polasek , Wolfgang .2003 . “ eDemocracy and knowledge . A multicriteria framework for the
new democratic era “ , Journal of multi-criteria decision
analysis , DOI: 10.1002/mcda.354 , pp. 163-176

 / 191فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال بیستم ،زمستان 1396

