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توسعه فرهنگي بهعنوان يك هدف ،به هماهنگي و همافزايي عناصر تأثيرگذار بر آن ،از جمله سياستهاي
نظام آموزش��ي وابس��ته اس��ت .هدف اصلي اين مقاله ،شناس��ايي و تعيين وضعيت همخواني و همافزايي
سياس��تهاي كالن حاكم بر نظام آموزشي جمهوري اسالمي ايران در راستاي شاخصهاي توسعه فرهنگي
است؛ شاخصهايي كه در سند چشمانداز  1404و قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران تعيين
گرديده است .اين مطالعه با روش كتابخانهاي و تحليل اسناد و منابع موجود انجام شده است.
شاخصهاي فكري و زيباشناختي ،سياسي ،اجتماعي ،خالقيت و گفتگوي فرهنگي عموم ًا از شاخصهاي
توسعه فرهنگي شناخته ميشوند .اين شاخصها در سند چشمانداز  1404به تناسب ماهيت آن سند در سطح
بسيار كلي ،در نظر گرفتهشده و بر آموزش جامعه نيز بهعنوان بخش مهمي از شاخصهاي توسعه فرهنگي
تأكيد شدهاس��ت .در برنامه پنجم توس��عه نيز اين مؤلفهها بهطور تفصيليتر ولي باش��دت و ضعف متفاوت
مدنظر بوده است .تحليل مفاد فصول مربوط نشان ميدهد كه به ترتيب شاخصهاي فكري و زيباشناختي،
خالقيت ،سياس��ي ،اجتماعي و گفتگوي فرهنگي بيش��تر مورد تأكيد بوده و ش��اخص گفتگوي فرهنگي و
همخواني و همافزايي بين سطوح آموزشي مربوط به آن ،در مقايسه با ساير سياستهاي كلي مذكور ،كمتر
موردتوجه بوده است .همچنين بين سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه ،همخواني و همافزايي قابلمشاهده
است ولي همخواني دروني برنامه پنجم ،در حد هماهنگي ميان سند چشمانداز و برنامه توسعه نبوده است.
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مقدمه

گر چه تنوع س��اختار در نظامهاي آموزش��ي بهواس��طه عوامل متعدد تاريخي ،فرهنگي،
سياس��ي ،رسمي جهان امري اجتنابناپذير تلقي ميگردد ولي در كنار آن رعايت اصول
متعدد از جمله اصل جامعيت و بههمپيوستگي در برنامهريزي نظام آموزشي الزامي است.

اين اصل خاص سطوح بخش رسمي نظام نيست عالوه بر آن در بخش غيررسمي نيز بايد

اتفاق بيفتد .اصول ديگري نيز قابل توجه است كه اگر هر كدام مورد بيمهري و بيدقتي

قرار گيرند ،نظام آموزشي را در تحقق بخشيدن به اهدافش ،به هر كم و كيفي كه باشد،

با مشكل مواجه خواهند نمود.

اصول هماهنگي رشد كمي و كيفي ،انطباق با نيازهاي توسعه ملي اعم از اقتصادي و

فرهنگي ،توجه به نيازهاي روزافزون و آيندهنگري ،هماهنگي و توجه به واقعيات در كنار

ايدهآلها و مطلوبها ،توجه به مش��اركت و همكاري افراد و گروههاي ذيربط ،اس��تقرار
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نظام اطالعاتي و مديريت ،ارزيابي مداوم و بهرهگيري از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات هر
كدام بازوهاي قدرتمندي براي برنامهريزي هس��تند كه در طي زمان بهواسطه تجربيات

متعددي شكل گرفتهاند كه بايد از آنها بهره جست.

بهرهبردن از اصول مذكور خود متضمن تفكر و تدوين سياستها و برنامههاي مناسبي

اس��ت كه بتوان در مرحله اجرا از آنها اس��تفاده نمود .شايد ذكر اين نكته نيز الزم باشد كه

نميت��وان آنها را بهطور كام��ل از يكديگر منفككرد چرا كه تحقق يكي از آنها ميتواند به

تحقق ديگري كمك نمايد .همچنين يك اصل را ميتوان مصداق مش��خصي از اصل ديگر

دانست .بهطور مثال هماهنگي برنامهها با نيازهاي توسعه ملي در الگوي توسعه ،شاخصي
از رشد و توسعه كيفي است ،لذا تحقق اصل انطباق با نيازهاي توسعه ملي بخشي از تحقق

اصل هماهنگي رشد كمي و كيفي نيز ميباشد.

به هر ترتيب ارزيابي مداوم برنامهها و برنامهريزيهاي آموزشي با توجه به اصولي كه

بايد مورد توجه قرار گيرد امري منطقي و عقالني اس��ت تا يكپارچگي يا وحدت نظام در
مس��ير حركتش بهس��وي اهداف متعدد خود ،از جمله توسعه فرهنگي خدشهدار نگردد.

البته با نگاهي عميقتر و همهجانبه ،عملكرد نظام آموزشي تحت تأثير عوامل متعدد اعم
از درون و برون خود است .لذا در حركت متعالي نهتنها هماهنگي عناصر داخلي با يكديگر

كه هماهنگي كل آن با سيستمهاي مجاور و فراسيستم آموزش نيز مهم تلقي ميگردد.

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

به گفته يان تين برگن« ،1طوالنيترين فرايند توليد كه ارتباط زيادي با توسعه اقتصادي

دارد ،س��رمايهگذاري در سرمايه انساني است  ...فرستادن بچهها به مدرسه بهترين عامل

آموزش است و قبل از آن آموزش غيررسمي در خانواده بين زمان تولد و سن شش سالگي
و بعد هم آموزش رس��مي و س��پس يك دوره آموزش غيررسمي در حين كار كه يكديگر

را تكميل ميكنند( »...جرالد ام .ماير ،دادلي سيرز.)456 :1382 ،

اين بيان از يكسو بههمپيوستگي دروني و درازمدت آموزش و پرورش انسان بهعنوان

فرايند توليد سرمايه انساني يا توسعه درونگرايانه 2از سوي ديگر ارتباط و بههمپيوستگي

بروني اين فرايند با توس��عه اقتصادي و فرهنگي بهعنوان جلوهاي از توس��عه برونگرايانه
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را مطرح ميسازد.

با توجه به اهميت وجود روابط معنادار در توسعه درون و برونگرايانه نظام آموزشي،

ه��دف كل��ي موردنظر در اين بحث ،شناس��ايي چگونگي اصل جامعيت و پيوس��تگي در
سياس��تهاي كلي حاكم بر برنامهريزي نظام آموزشي ايران است كه البته در چند سطح

قابل پيگيري است كه در اينجا صرفاً يك سطح آن مورد بررسي قرار گرفته و اين سؤاالت

كلي مطرح شده است كه همخواني و همافزايي سياستها از چه ضرورتي برخوردار است و

چه رويكردي از برنامهريزي به تحقق آن كمك مينمايد؟ توسعه فرهنگي و شاخصهاي

آن كداماند؟ و تا چه حد بين سياس��تها و جهتگيريهاي كلي مطرح ش��ده براي نظام

آموزش��ي (با محوريت توس��عه فرهنگي) در اسناد موجود از جمله سند چشمانداز 1404

و قانون برنامه پنجم توس��عه جمهوري اسالمي ايران ،همخواني يا هماهنگي و همافزايي
الزم مدنظ��ر ق��رار گرفته اس��ت؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان نگ��رش توجه به جامعيت و

بههمپيوس��تگي را در سياس��تها و راهبردهاي كلي آن بخش از برنامه كالن توسعه كه
براي نظام آموزشي مشخص نمودهاند ،مالحظه كرد؟

گ��ر چ��ه محوره��اي عمدهاي ب��راي پرداختن به اين بع��د از اص��ول برنامهريزي در

سياس��تگذاري و برنامهريزي آموزشي وجود دارد ولي بهلحاظ گستردگي آن از محدوده

اين مقاله خارج است .در اين بررسي ،با توجه به ضرورت ،صرفاً از منظر توسعه فرهنگي

به اين بحث پرداخته شده است .توسعه فرهنگي موضوعي است كه طي برنامههاي متعدد
1 Jan Tinbergen
2. Inward Oriented Development
3. Outward Oriented Development
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توسعه بهويژه از برنامه سوم توسعه تاكنون مورد تأكيد ويژه سياستگذاران و برنامهريزان

كالن قرارگرفته اس��ت .اين برجس��تگي ريش��ه در فرهنگ اصيل ايراني دارد كه از سابقه
قابلمالحظهاي برخوردار اس��ت .در س��الهاي اخير نيز از سوي سياستگذاران فرهنگي

بنا بر نياز و داليل اجتماعي متعدد از جمله رشد سريع تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و
تحقق اجتنابناپذير برخوردها و يا تداخالت فرهنگي بين جوامع ،اهميت و حساسيت اين
موضوع بيش��تر شده است به حدي كه شورايعالي انقالب فرهنگي ،حركتي را بهعنوان

مهندس��ي فرهنگي در چند س��ال اخير هدايت مينمايد .بدين جهت بررسي موضوعات
مربوط به اين حيطه نيز اولويت خاصي را به خود اختصاص ميدهد .لذا از يكس��و الزم

است توسعه فرهنگي و شاخصهاي آن در آن بخش از برنامه كه به نظام آموزشي ارتباط
دارد و چگونگي جامعيت و بههمپيوستگي سياستهاي مربوطه مورد شناسايي و تحليل
قرار گيرد ،كه البته ميتوان آن را با روشهاي متعدد انجام داد كه در اين بررسي با روش
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مطالعه كتابخانهاي و تحليل منابع و اسناد موجود صورت گرفته است.

بدين لحاظ در ادامه بحث ،نخست در جهت پاسخگويي به سؤاالت ذكر شده ،مباحثي

به ترتيب در زمينههاي :ضرورت همخواني و همافزايي سياستها و نقش برخي ساختارها

و رويكردهاي برنامهريزي از جمله :الگوي تعاملي ،فرهنگ و توسعه فرهنگي و شاخصها
و رويكردهاي آن مطرح و س��پس ،چگونگي توس��عه درونگرايانه و برونگرايانه با تأكيد

بر بعد جامعيت و بههمپيوستگي در سياستهاي كلي نظام آموزشي با محوريت توسعه
فرهنگ��ي مطالعه و در نهايت نتايج و راهكارهايي در جهت تحقق بخش��يدن به آن ارائه
گرديدهاس��ت.

 .1ضرورت همخواني و همافزايي و نقش برنامهريزي تعاملي در تحقق آن

برنامهريزي در روند تحول خود از رويكردهاي متعددي برخوردار بوده است و صاحبنظران

ب��ا توجه به اهداف مختلف آنها را توصيف نمودهاند .بهطور مثال فيليپ كومبز آنها را در
سه دسته رويكردهاي تقاضاي اجتماعي ،نيروي انساني و نرخ بازده بيان نموده و راسل
اي��كاف آنه��ا را از منظر و اهدافي ديگر به رويكردهاي ارتجاعي ،غيرفعال ،فعال و تعاملي

تقسيم كرده است .با توجه به هدف بحث در اين مقاله رويكردهاي ايكاف مورد بررسي

قرار گرفتهاند تا به اين س��ؤال پاس��خ داده شود كه كدام يك از آنها را ميتوان در جهت

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

تحقق بهتر همخواني و همافزايي درسياس��تگذاري و برنامهريزي نظام مدنظر قرار داد؟
از نظ��ر او رويك��رد ارتجاعي 1تمايل به گذشتههاس��ت .در اين بي��ن در مقابل تغييرات،

مقاومت و در برابر تكنولوژي مخالفت صورت ميگيرد .طرفداران آن بيش��تر به انس��ان و

ارزشها توجه دارند و ارزيابي و قضاوتهايش��ان نه در علم بلكه در اخالق ريش��ه دارد.
ب��ه تفكر كيفي بي��ش از تفكر كمي اهميت ميدهند و تجرب��ه را بهترين آموزگار تلقي
مينمايند .اين گرايش يا رويكرد براي تاريخ احترام خاصي قائل است لذا بهطور معمول
علوم انساني و هنرها را بيشتر مورد حمايت و تأكيد قرار ميدهد .گرايش ديگر غيرفعال

2

ن��ام دارد ك��ه در واقع از آنچه وجود دارد راضي اس��ت نه به گذش��ته و نه به هيچ تغيير
ديگ��ري رضاي��ت نميدهد .هدف بقاء و ثبات اس��ت .از وضعيت موجود امور و فعاليتها

راضياند .برخي اين تفكر را فرار از آش��فتگي ميدانند .از نظر آنان س��ازگاري ارزش و

كاربرد بيش��تري دارد .برعكس گرايش ارتجاعي و غيرفعال ،گرايش فعال اس��ت كه در

آن ،گرايش به رضايت دادن به اكنون و حال و يا بازگشت به گذشته ديده نميشود .به

اعتقاد طرفداران آن ،آينده از حال و گذش��ته بهتر اس��ت .آنان تكنولوژي را عامل اصلي

تغيير ميدانند و هميش��ه به حد ممكن و بهينه فكر ميكنند و به همه ابزارهاي علم و

تكنولوژي متوسل ميشوند .از روشهاي كمي و مقداري حمايت ميكنند و به آزمايش

متكياند .از نظر آنان برنامهريزي يعني پيشبيني آينده و آمادهشدن براي آن و استفاده
از فرصته��اي آينده براي به حداقل رس��اندن تهديدات و اجتن��اب از آنها .اين رويكرد

ب��ه پيشبيني دقيق توج��ه ويژهاي دارد بهحدي كه اعالم ميكن��د آمادگي كامل براي

آيندهاي كه به دقت پيشبيني نش��ده است ،ارزشي ندارد .بنابراين آيندهشناسي جايگاه

ويژهاي در اين رويكرد به خود اختصاص داده است .در نهايت گرايش تعاملي است .3در
اين رويكرد ،بازگشت به وضعيت پيشين ،سماجت در حفظ وضعيت موجود و همچنين

توجه و گرايش به س��مت آينده پيشبينيشده را مورد نقد قرار ميدهد .در اين رويكرد

اعتقاد براين اس��ت كه آينده به آنچه كه تاكنون روي داده اس��ت و به آنچه كه از حاال تا

زمان بعد انجام ميش��ود بستگي دارد ،آينده تحت تأثير آفرينندگي است .يعني طراحي

آين��ده دلخ��واه و ابداع راههاي پديدآوردن آن .طرف��داران آن تكنولوژي و تغيير را طرد
1. Reactive
2. Proactive
3. Interactive
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نميكنن��د و در عي��ن حال ضرورت ٌا آن را مطلوب تص��ور نميكنند و آثار تكنولوژي را به
چگونگي استفاده از آن و ميزان توجه به جنبههاي انساني مرتبط ميدانند .علوم طبيعي

و انساني و هنرها دو روي يك سكه هستند كه با هم متفاوتاند ولي از هم جدا نيستند

و نميتوانند باش��ند (ايكاف.)64 :1386 ،

بنابراين ديدگاه يا رويكرد تعاملي در برنامهريزي ،بنابر نياز از نقاط قوت رويكردهاي

ديگر بهره ميگيرد و خود را منحصر به يك چارچوب و غيرقابلانعطاف نميس��ازد .در
جهت حل هر مس��ئله يا موقعيت مس��ئلهدار بايد مشخص ساخت كه كدام بخش دانش
فعلي مفيد است .اگر الزم باشد بايد از آزمايش و اگر الزم نيست از تجربيات قبلي بهره

جس��ت .در اين رويكرد بهجاي توجه به بهترين عملكرد در زمان و ش��رايط مشخص به
بهب��ود عملكرد در طول زمان تأكيد دارند و ه��دف آن حداكثركردن توانايي يادگيري

و س��ازگارنمودن يعني توس��عه است .در چنين رويكردي اس��ت كه ميتوان همه انواع

158

برنامهريزي شامل عملياتي ،تاكتيكي ،استراتژيك را مالحظه نمود .در واقع برنامهريزي
بهصورت هنجاري خواهد ش��د ك��ه در نوع عملياتي كوتاهمدت به سيس��تمهاي فرعي

كوچك و در نوع تاكتيكي ،به چش��مانداز ميانمدت همراه با تعامل ميان سيس��تمهاي
فرع��ي و ارتب��اط متقابل آنه��ا با سيس��تم كل و در برنامهريزي اس��تراتژيك بلندمدت

نهتنها به روابط دروني بلكه به روابط ميان س��ازمان و محيط توجه ميش��ود .در نهايت

برنامهريزي هنجاري مس��تلزم انتخاب اهداف كوتاهمدت ،ميانمدت و ايدهآلهاست .در
اي��ن برنامهري��زي ايدهآلها و آرمانها نقش اصلي و بااهميتي به خود اختصاص دادهاند
چرا كه انس��انها موجودات ايدهآلگرا هس��تند و نميتوان آرمانها را از آنها جدا نمود

(ايكاف .)64-74 :1386 ،تحقق بخشيدن به رويكرد برنامهريزي تعاملي مستلزم توجه

به اصول مش��اركت ،مداومت و كلنگري اس��ت .البته اصول ديگري نيز قابل طرح است
ولي آنها از جايگاه اوليه برخوردارند .در اين رويكرد درگيرش��دن و مشاركت در فرايند،

مهمترين محصول برنامهريزي است چرا كه عامل مهمي در توسعه اعضاي يك سازمان
تلق��ي ميگردد .بديهي اس��ت افراد ب��ه اجراي برنامههايي كه در تدوين آن مش��اركت

داشتهاند ،تمايل بيشتري نشان ميدهند .بههمين ترتيب اصل مداومت اهميت ويژهاي
دارد چ��را ك��ه با وجود رويدادهاي غيرقابلپيشبيني ،هي��چ برنامهاي حتي اگر با دقت

زياد تنظيم ش��ده باشد ،مطابق انتظارات به اجرا درنميآيد .لذا بررسي مداوم چگونگي

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

ال عقالني اس��ت .اصل كلنگري دو بخش يا دو
برنامه و ايجاد امكان اقدام به موقع كام ً

اصل جزئي دربردارد و آن ش��امل اصل هماهنگي 1و اصل ادغام 2اس��ت (ايكاف:1386 ،

 )77كه در ادامه بحث به آنها پرداخته ميش��ود.

 .2س�طوح ارتباط�ي اجزاء نظام و نقش هماهنگي و كاهش تع�ارض بين آنها در تحقق
اهداف توسعه

طب��ق اص��ل هماهنگي نميتوان براي بخشهاي مختلف يك نظام بدون ارتباط با س��اير

واحده��ا ب��ه تدوين يك برنامه اثربخش پرداخت .برق��راري ارتباط متقابل بين واحدهاي

يك سازمان يا نظام عامل حياتي حركت هدفمند آن خواهد بود .اصل ادغام و تلفيق نيز
سطح ديگري از اصل كلنگري است كه سعي در پيشگيري از تعارضهاي ردههاي مختلف

يك سيس��تم دارد .بايد از تأثير و تأثيرات ردههاي گوناگون به يكديگر مطلع بود در غير
اين صورت ممكن اس��ت هزينههاي ناشي از اتالف منابع و سرمايهها بهدليل عدم ارتباط

جبرانپذير نباشند .بهطور مثال ممكن است يك روش يا راهبرد در يك رده بهترين شق

ممكن باش��د ولي تحقق آن به ايجاد تغيير در رده ديگر نيازمندگردد ،لذا عدم آش��نايي
و آگاه��ي از اين ارتباطات ،كل سيس��تم را دچار اختالل خواه��د كرد .مصداق عيني آن
ضرورت هماهنگي و ادغام س��طوح مختلف نظام آموزش��ي است .هرچه در برنامهريزي به

وابس��تگي و هماهنگي ردهها و س��طوح مربوط توجه بيشتري صورت گيرد امكان تحقق
اهداف و نزديك شدن به آرمانها بيشتر خواهد بود و بالعكس.

در همين ارتباط راس��ل ايكاف در الگوي برنامهريزي تعاملي در بحث موانع توس��عه،

بزرگترين موانع سيس��تم را در دو نوع تفاوتها و تعارضها معرفي مينمايد .از يكس��و

به تفاوتهاي داخلي ميپردازد كه در واقع همان ناهماهنگيهاي داخلي در هر سيستم
محسوب ميگردند .بهطور مثال تفاوت بين اهدافي كه سازمان ادعاي آنها را دارد و آنچه

ال دنبال مينمايد يا تفاوت بين وس��ايل و منابع كمي و كيفي اعم از تس��هيالت و
كه عم ً
تجهيزات و مواد و اطالعات و كاركناني كه بيشبيني نموده اس��ت با آنچه كه در ش��رايط
فعلي دارد .در بعد ديگر به تعارضها اش��اره دارد كه آنها نيز در س��طوح متعددي نمايان

ميش��وند از جمله تعارضهاي درون واحدها ،تعارضهاي ميان واحدهاي يك س��طح و
1. Coordination
2. Integration
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تعارض بين واحدها در س��طوح مختلف و تعارض بين س��ازمان و گروههاي خارجي و در

نهايت تعارض دروني كل سيستم (ايكاف.)108-112 :1386 ،

بهطور مسلّم هرگونه بياطالعي و بيتفاوتي و عدم عكسالعملهاي مناسب در جهت

كاهش يا حل تفاوتها و تعارضها س��رعت حركت به سمت آرمانها و اهداف سيستم و

سازمان را كند و يا حتي مختل خواهد نمود.

س��طوح انس��جام را يا ميتوان بين مراحل مختلف و يا بين عناصر متعدد در هر يك

از مراحل تصور نمود كه با عباراتي همچون انسجام دروني و بيروني نيز توصيف ميگردد

(س��يادت و رباني .)122 :1388 ،در اين زمينه به چند ش��كل ميتوان نظام ارتباطي را

در رابطه با سيس��تم آموزش��ي متصور نمود و بر آن اساس به تجزيه و تحليل كم و كيف
همخوانيهاي آن پرداخت:
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الف .وضعيت ارتباطي عناصر اصلي برنامههاي آموزشي در هر دوره تحصيلي .بهطور مثال

رابطه بين اهداف و محتوا و روشها در دوره ابتدايي آن هم در يك پايه يا بين پايههاي
مختلف آن

اهداف

؟

متوسطه

عالي

محتوا

آموزش

فضا

راهنمايي روش آموزش

ابتدايي

ارزشيابي
شكل  :1وضعيت ارتباطي عناصر اصلي برنامه در هر دوره تحصيلي

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

ب .وضعيت ارتباطي عناصر اصلي برنامههاي آموزشي در دورههاي تحصيلي از پيشدبستاني
تا آموزش عالي .بهطور نمونه رابطه بين اهداف دوره ابتدايي با دوره قبلي و دورههاي بعد
از خود يا رابطه اهداف آموزش متوسطه با آموزش عالي
ابتدايي

؟

آموزشعالي

اهداف
محتوا

زمان

برنامه

راهنمايي
روش آموزش

فضا

روش ارزشيابي
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متوسطه
شكل :2وضعيت ارتباطي عناصر برنامههاي بين دورههاي تحصيلي

ج .وضعيت ارتباطي و همخواني و هماهنگي بخش آموزش با س��اير سيس��تمهاي جامعه
در راستاي تحقق آرمانها و اهداف كالن اجتماعي
سيستم آموزشي

سي
ست

؟

م اق
تصا
دي

سياستها

و اهداف كالن و
آرمانهاي كلي

جنب

سي

ه به

سيا

داش
تي

ستم

سي

جامعه

سيستم فرهنگ

شكل  :3وضعيت ارتباطي بخش آموزش با ساير بخشها،
در جهت تحقق اهداف كالن و آرمان كلي جامعه
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د .وضعيت ارتباطي و هماهنگي و همافزايي بين سياستهاي كالن حاكم بر نظام آموزشي
در راستاي شاخصهاي متعدد از جمله شاخصهاي توسعه فرهنگي
آموزش پيشدبستاني
و دبستاني

آموزش عالي

توسعه فرهنگي

(سند چشمانداز و برنامه
پنجم توسعه)

آموزش راهنمايي

شاخصهاي
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آموزش متوسطه
شكل  :4وضعيت ارتباطي بين سياستهاي تعيينشده براي نظام
آموزشي با توجه به شاخصهاي توسعه فرهنگي

بديهي اس��ت با توجه به اهداف مختلف ميتوان بهطور جزئي يا كليتر ،ش��بكههاي

متعددي از ارتباطات را ترسيم نمود كه البته بايد معنادار نيز باشد .با توجه به هدف اين

بحث ،در ادامه ،آخرين وضعيت ارتباطي ذكر ش��ده يعني س��طح همخواني سياستهاي

كالن مورد بررسي قرار گرفته است.
 .3فرهنگ و ابعاد آن

قبل از بحث پيرامون توس��عه فرهنگي الزم اس��ت كه مفهوم فرهنگ كه از پيچيدگي

هاي خاص خود برخوردار اس��ت مورد توجه و بررس��ي قرار گيرد ،تا دانسته شود كه چه
امري يا چه مؤلفه و يا ش��اخصهايي بايد توس��عه يابد؟ اگر آن را در معناي وسيع در نظر

بگيريم ميتواند همه ابعاد و جنبههاي زندگي اعم از فكري ،مذهبي ،سياس��ي و هنري و

اجتماعي يك جامعه را ش��امل گردد .برخي تعاريف آن را «مجموعهاي از رس��وم و تمدن

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

و دستآوردهاي يك دوره معين يا يك ملت معين» و يا مجموعه «هنرها و ساير نمودها

و آفرينشهاي فكري جمعي انس��ان» دانستهاند (فرهنگ آكس��فورد به نقل از پيراسانتا

پاتانائيك .)516 :1998 ،در دائرهالمعارف ويكيپديا ،اين واژه را در س��ه معناي اساس��ي

مطرح ميسازد كه بهطور متداول و بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند.

اين تعاريف عبارتاند از «تعالي يافتن در هنرهاي زيبا و علوم انساني»« ،الگوي تلفيقي

از دانش بش��ري و عقايد و رفتار انس��اني» و «ارزشها و اهداف و فعاليتها و نگرشهاي
مشتركي كه تحت عناويني همچون سازمان و يا گروه و اجتماع شكل ميگيرند و هويت

مييابند» .در معاني ديگر ،آن را «روش زندگيكردن و انديش��يدن»« ،مجموع دانس��تهها

و تجربهها و اعتقادهاي يك قوم»« ،اس��تنتاجي كه يك ملت در طي قرنهاي متمادي از
دريافتهاي خود از زندگي دارد» دانستهاند.

در معناي خاص آن را سرمايه معنوي يك قوم تلقي مينمايند كه تمامي آثار ادبي،

هنري ،فكري را دربرميگيرد و بهعبارتي «همه آنچه از درون او سرچشمه ميگيرد و در
برون ،تجلي خود را در سازندگي يافته است .اين سازندگي اگر بيشتر متوجه به آوردن
حوائج مادي و جس��ماني اجتماع باش��د ،نام تمدن و اگر بيش��تر ناظر به اقناع نيازهاي

معنوي و غيرانتفاعي او باش��د ،نام فرهنگ به خود ميگيرد كه غالباً با هم پيوس��تگي

مييابند» (اسالميندوش��ن.)31 :1371،

اسالميندوش��ن ميگويد :انس��ان را ميتوان موجودي فرهنگي ناميد كه در زندگي

خود به حوائج اوليه اكتفا نمينمايد .موجودي است طالب عمق و زيبايي و جستن آنچه
در وراي حواس انس��ان اس��ت ...به كمك فرهنگ زمان گذشته به حال پيوند ميخورد و

دنياي حال از بعد و ژرفا برخوردار ميگردد و در نتيجه زندگي انس��ان بارورتر ميش��ود.

چرا كه او در عمر محدود خود نميتواند و نميتوانس��ته اس��ت كه به رضايت دست يابد
در نتيجه به كمك تاريخ و ادبيات و هنر توانس��ته به گذش��ته برود و با ايجاد آثاري كه

فرض بر آن اس��ت كه پابرجا بمانند ،به گس��ترش حيات خود ميپردازد .از نظر او آثار

فرهنگي يك قوم بيانگر ميزان فعاليت و كوشش آنان در دست يافتن به عمق و وسعت در
زندگي است .بدين ترتيب هر قومي كه بافرهنگتر باشد بهتر و عميقتر زندگي ميكند.

از يكس��و توجه به آنچه در طي زمان پذيرفته و يا دريافت نموده اس��ت و از سوي ديگر

فعاليت در جهت وس��عت بخش��يدن به آن ،منجر به افزايش كيفيت زندگي افراد جامعه
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ميگ��ردد .باي��د با توانايي ارزيابي و گزيدگي عقالني و منطقي ،نوعي تسلس��ل فرهنگي
برقرار كرد تا ارتباط انس��انها و افراد جامعه با فرهنگ خود قطع نگردد و از س��وي ديگر

فرهنگ نيز بهگونهاي باش��د كه بتواند خود را در ش��رايط حال و اكنون حفظ نمايد نه

آنكه كهنه و فرس��وده از مس��ير زندگي خارج ش��ود .در اين ميان ارتباطات ايجاد ش��ده

ميان جوامع مختلف و توس��عه تكنولوژي ارتباطات و اطالعات تالقي فرهنگي متعدد و

چالشبرانگيزي را ايجاد نموده اس��ت .در صحنه رقابت فرهنگي ،بديهي اس��ت كه بدون
توجه جدي به ارزيابي و تجديد حيات مس��تمر و سازنده فرهنگ ،نميتوان به حفظ آن

پرداخت و اين همان توس��عه فرهنگي اس��ت و اين امر مستلزم فعاليت جدي در ارزيابي

دقيق از ميراث گذش��تگان و توجيه كاربردهاي مثبت آن و تطابق آگاهانه با مقتضيات

و نيازه��ا و ش��رايط كنوني خواهد ب��ود .در اين ميان برقراري ارتب��اط بين فرهنگهاي
جوامع مختلف ضرورت خواهد داش��ت .بدون اين ارتباط ،توس��عه اعم از دروني و بروني
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تحقق نخواهد يافت و ضرورت اين امر در شرايط فعلي كه مرزهاي جوامع بشري بهطور

اجتنابناپذير در هم نورديده ش��دهاند ،امري مضاعف اس��ت .بهويژه در رابطه با فرهنگ
ديرينهاي كه در كشور ايران وجود دارد.

در تعري��ف فرهن��گ دو بخش مادي و غيرمادي از يكديگر متمايز ش��دهاند .فرهنگ

مادي در برگيرنده اش��يايي اس��ت كه بهدست اعضاي پيشين جامعه ساخته شده است و

براي اعضاي حاضر به ارث مانده است ،فرهنگ غيرمادي يا مجرد و معنوي شامل رسوم
و آيينها و اعتقادها و علوم و هنرهايي اس��ت كه عمدتاً بهوس��يله س��واد و خط فراگرفته
ميش��ود .پس انس��ان در دو جهت كوشش فرهنگي داشته اس��ت؛ يكي در جهت فكري
و ذهن��ي ،با ايجاد خالقيتهاي هنري ،ادبي ،فلس��في و  ...و ديگر از جهت يك سلس��له
اعم��ال مادي براي گس��ترش زندگي مادي .فرهنگ غيرمادي بدن��ه اصلي فرهنگ ملي
است كه قدرت روحي و نيروي حياتي يك ملت را مشخص ميسازد( .كارزنوو به نقل از
اسالميندوشن)17 :1371 ،

تعاري��ف ديگري از واژه فرهنگ صورت گرفته اس��ت ،در كت��اب آلفرد كروبر و كاليد

كالكهن  175تعريف از اين واژه بيان شده است (واي ولو .)20 :1387 ،دستهبندي تعاريف
در دو ديدگاه كلينگر و ذهنيتگرا فهم اين واژه را س��هلتر ميسازد .در ديدگاه كلينگر

فرهنگ به كليت روشهاي زندگي انس��انها تأكيد مي ش��ود يعني كلي كه در برگيرنده

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

دانشها ،آداب و رسوم ،اعتقادات ،هنر ،اخالق و حقوق و هرگونه توانايي ،قابليت و عاداتي
اس��ت كه توسط انسانها كسب ميشود .كوئن 1نيز آن را مجموعه دستاوردها و نهادها و

عقايد و مجموعه قواعد معاشرت و رفتارهاي مرسومي ميداند كه جامعه آن را در جهت

بهرهب��ردن از نيروهاي بالقوه موجود در زيس��تگاه خاص خودش ب��هكار ميگيرد .لوين

2

فرهنگ را در كل مكانيزم سازگاري يا مجموعه راههايي كه يك جامعه براي تنظيم روابط
خود با محيط انتخاب كرده اس��ت ،ميداند .بهعبارتي ديگر انجام فعاليتهايي در جهت

مقاصد توليدي و برقراري س��ازماني از روابط اجتماعي در جهت بهرهگيري و اس��تفاده از

تواناييها ،مجموعهاي از ابزارها ،هنرها و افكار و نهادهايي كه از آن طريق افراد ميتوانند

به سازگاري با محيط خود بپردازند ،فرهنگ را ميسازد.

در دي��دگاه ذهنيتگرا ،فرهنگ بيش��تر ب��ه دانش و اعتقادات اش��اره دارد «فرهنگ

سيستمي مشترك از عقايد و نوعي از رمزهاي ادراكي است كه مردم آنها را براي درك و

تفسير خود و جهان بهكار ميگيرند تا از طريق آن به قانونمندكردن و تنظيم رفتار خود

بپردازن��د ».از اين بعد فرهنگ صرفاً دربرگيرنده افكار انسانهاس��ت نه اعمال و نهادها و
ابزار .فرهنگ تصور و انديشه مردم براي رفتارهاي مناسب تلقي ميگردد .فرهنگ نظامي

از قواعد و مقررات و الگوهاي رفتاري اس��ت نه الگوهاي مش��اهده ش��ده رفتار (واي ولو،

.)22-23 :1387

در اي��ن دي��دگاه نيز ميتوان فرهنگ را بهعنوان مفهومي براي س��ازگاري تلقي نمود

ولي با اين ش��رط كه در اينجا بايد فرهنگ را عقايد مش��ترك و رمزهاي ذهني و مفهومي

ب��راي رفت��ار بهعنوان اب��زاري در جهت حفظ و نگهداري روابط انس��انها با محيط تلقي

نمود .با توجه به ابعاد مختلف اين دو ديدگاه ،ميتوان فرهنگ را در معناي «مجموعهاي

سازمانيافته از قواعد و مقررات دانست كه به روشهاي ارتباط افراد با يكديگر ،روشهاي

تفكر آنان درباره خود و محيط و همچنين به روش عمل افراد جامعه در مقابل ديگران ،در
چارچوب محيط خودشان بستگي دارد» .در واقع واژ ههايي كه براي پديدههاي غيرتكويني

و فرازيستي 3انساني قابل ارائه است( .واي ولو)22-23 :1387 ،

جان كالمر ،4بهواسطه تعابير متعدد از جايگاه فرهنگ ،رويكردهاي آن را در دو دسته
1. Cohen
2. Levin
3. Metabiological
4. John Clammer
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قرار داده اس��ت .رويكردي كه در آن فرهنگ يك فرآيند اس��ت .فرآيندي كه از عناصر و

اجزاء پيچيدهاي تش��كيل ش��ده و در حال تحول و سيال است .بهطور مثال ممكن است

خود را در قالب جهاني ش��دن و يا بهش��كل تسلط نظام سرمايهداري و يا مدرنيته نشان
دهد .نظرات افرادي همچون جاناتان فريدمن 1يا آرژن آپادوراي 2و مايك فدرس��تن 3در

اي��ن گروه قرار ميگيرند .در ديدگاه ديگر فرهنگ و اقتصاد سياس��ي در كنار يكديگر و

به عبارتي با يكديگر معرفي ميش��وند .گرچه تفكر توس��عه اساساً عاملي اقتصادي است

ولي همچنانكه انسانشناس��ان اقتصادي نيز تأكيد دارن��د ،اقتصاد نيز خودش فرهنگ
است ،يعني مجموعهاي از ارزشها ،ارزيابي و فرآيندهاي توليد و مصرف و تبادل و ساير
ترتيبات اجتماعي كه اين فرآيندها را س��ازمان ميدهند (كالمر.)103 :2006 ،

در پايان اين بحث چند نكته قابل نتيجهگيري اس��ت :هم در تقس��يمبندي كالمر و

هم در بسياري ديگر از مباحث صورتگرفته در حيطه فرهنگ ديده ميشود كه فرهنگ
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ماهيتي سيال دارد و دائماً در جريان است و اگر بخواهد حيات بامعنايي داشته باشد بايد

تغيير يابد .براي حفظ س��نن فرهنگي بايد آنها را تغيير داد .براي آنكه گذش��ته معنادار

بماند بايد قابلدرك باش��د و براي آنكه قابلدرك باش��د بايد متناس��ب با شرايط خود را

نش��ان دهد يا عرضه دارد .همچنين به قول رابرت بوروفس��كي ( ،)225 :1998نميتوان

نقش ارتباطات را در فرهنگ ناديده گرفت .هيچ فرهنگي جزيره مجزايي نيس��ت و همه

فرهنگها در تأثيرگذاري و تأثيرپذيري از يكديگرند .نگاه به فرهنگ وسيع و چندبعدي
اس��ت .ب��ا توجه به تعاريف و تعابير متعدد صورت گرفت��ه از فرهنگ و لزوم ارتباط نظام

فرهنگ��ي با س��اير نظامهاي جامعه در جهت تحققبخش��يدن به اه��داف كالن و غايي،
تعريفي همچون تعبير تايلور از فرهنگ را كه آن را «كليت درهمتافتهاي از دانش ،دين،
هن��ر ،اخالقيات ،آداب و رس��وم و هرگونه توانايي و عادت��ي كه آدمي همچون عضوي از

جامعه بهدس��ت ميآورد» ميداند ميتوان مبناي تعيين سياستها و تصميمگيريهاي

فرهنگ��ي در بخشه��اي مختلف جامعه درنظر داش��ت (دبيرخانه ش��ورايعالي انقالب

فرهنگي.)26 :1387 ،

1. Jonathan Friedman
2. Arjun Appadurai
3. Mike Featherstone

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

 .4توسعه فرهنگي ،شاخصها و جايگاه نظام آموزشي در آن

از اواخر دهه  1970میالدی بهتدریج مفهوم توسعه فرهنگی از جایگاه خاصی برخوردار شده

است (یونسکو .)89 :1376 ،چرا که بهتدریج این فکر مطرح و شکل گرفته است که انتقال
تکنولوژی بهتنهایی نمیتواند منجر به حل و کاهش مشکالت کشورهای در حال توسعه

شود و در نتیجه وجود این مشکالت ،صاحبنظران ،مسئوالن ،تصمیمسازان و برنامهریزان
به اهمیت روزافزون توسعه فرهنگی نهتنها بهعنوان عامل همراهکننده توسعه تکنولوژیکی

و اقتصادی بلکه حتی بهعنوان پیشنیاز آن ،اذعان نمودهاند .بدیهی است در جهت تحقق

یافتن آن از یکس��و باید به تعریف ،مش��خص نمودن و روزآمد کردن ش��اخصهای آن و

از سوی دیگر به بازنگری سیاستهای فرهنگی مربوطه پرداخت (فکوهی.)91 :1379 ،

مفهوم توس��عه از پيچيدگي و چندسويگي خاصي برخوردار است سؤال اين است كه آيا

ميتوان توس��عه اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياس��ي را از يكديگر مجزا تلقي نمود؟
عمدتاً تا اوايل دهه  60ميالدي توسعه ،مؤلفهاي اقتصادي و تكنولوژيكي محسوب ميشد

و افزايش توليد سرانه ناخالص و تحقق زمينههاي شغلي و توزيع وسيع درآمدهاي ملي

از نشانههاي آن تلقي ميشدند ولي كمكم اين مفهوم تحول يافت و عالوه بر جنبههاي
اقتص��ادي ب��ه مقوله فرهنگ نيز توجه ويژهاي صورت گرفت��ه و نهايتاً بهعنوان فرآيندي

چندبعدي مورد توافق واقع شده است .ولي عليرغم جداناپذير بودن و ارتباط ابعاد توسعه،
چندوجهيبودن آن نيز انكارناپذير است .لذا هر وجه آن بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد
تا با برنامهريزي حسابش��ده بتوان به تحقق جامعيت آن كمك نمود.

شرایط و دالیل متعددی باعث شده است که جایگاه فرهنگ در فرایند توسعه پایدار مورد

توجه خاص قرار گیرد .توس��عه پایدار مستلزم فعالیتهای عمدتاً بومی و همراه با آگاهی
تکتک افراد از موقعیت و وضعیت محیط خواهد بود و از ابعاد و ش��اخصهای متعددی

برخوردار است که یکی از آنها توسعه فرهنگی است که باید با اتکای به جهانبینی کلگرا،

وحدت و همبستگی بین اجزا و عناصر توسعه به تحقق جامع آن اندیشید (براتی:1386 ،

.)71

توس��عه فرهنگي ش��رطي اصلي در جهت س��ازگاري جامعه با تحوالت مختلف است

و عامل اساس��ي آن را ميتوان آفرينندگي بر مبناي مشاركتهاي اجتماعي افراد جامعه

تلقي نمود .لذا از اهداف عمده آن مشاركتدادن كليه افراد جامعه در فرهنگآفريني است
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(امينيفس��خوري و خورسندي .)8 :1385 ،بديهي است هركدام از بخشهاي اجتماع در

جهت تحققبخش��يدن به هر يك از ابعاد توسعه فعاليت مينمايند ولي بايد از هماهنگي
الزم و كافي نيز برخوردار باشند تا بتوان توسعه همهجانبه و فراگير را تحقق بخشيد .در

اين ميان جايگاه توسعه فرهنگي بهحدي است كه براي نخستين بار دهه  1988تا 1997
توسط يونسكو (سازمان تربيتي ،علمي ،فرهنگي ملل متحد) ،دهه جهاني توسعه فرهنگي
شناخته شد و از آن زمان به بعد ،موضوع توسعه فرهنگي در محافل علمي ،جاي ويژهاي

را ب��ه خ��ود اختصاص داد .اين جايگاه بهويژه از منظر تأثيرگذاري و تعامل آن با توس��عه
اقتصادي اهميت خاص پيدا نموده است .گزاويه دوپوئي در كتاب فرهنگ و توسعه بيان

مينمايد كه فرهنگ س��هم بهس��زايي در رشد اقتصادي دارد هر چند كه نتوان به تعيين
ميزان س��هم آن پرداخت .توس��عه فرهنگي را نميتوان از توس��عه اقتصادي مجزا دانست

و الگوي توس��عهاي كه در آن وجه فرهنگي مدنظر قرار نگيرد با شكس��ت قطعي مواجه
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خواهد شد ...الگوهاي توسعهاي كه بعد فرهنگ را مدنظر قرار ندادهاند شكست خوردهاند

 ...فرهنگ اساس اقتصاد است و آموزش و پرورش و فرهنگ در وسيعترين معنا از عوامل
رشد محسوب ميشوند ...با الگوهاي توسعه وارداتي نيز نميتوان توسعه را محقق ساخت...

توس��عه بايد بر حفظ هويت فرهنگي ملل اس��توار گردد (گزاويه دوپوئي .)75 :1997 ،تا

بتوان در نهايت توس��عه جوامع انس��اني را نتيجهگيري نمود .ايكاف ميگويد« :فيلسوفان

يونان باستان براي توسعه انسان چهار عامل را ضرورري و در مجموع كافي ميدانستند:

حقيقت ،فراواني ،نيكي و زيبايي .عامل حقيقت وظيفه علمي و فنشناسانه جامعه است...
ش��ركتها ميتوانند رس��ماً از طريق فعاليتهاي تحقيق و توس��عه و همچنين با حمايت

از فعاليتهاي تحقيق و توس��عه ديگران در اين وظيفه اجتماعي ش��ركت جويند ...عامل
فراواني وظيفه اقتصادي جامعه اس��ت اين عامل ترغيب و تس��هيل تامين منابع مادي و

فكري الزم را براي بههدفرسيدن افراد دربرميگيرد ...بايد متذكر شد كه آموزش راهي

براي توزيع منابع فكري اطالعات ،دانش و درك اس��ت ...بنابراين تا آنجايي كه ش��ركت
سهامي آموزش اعضاي خود را ترغيب و تسهيل ميكند به توسعه آنها ياري رسانده است...

عامل نيكي وظيفه اخالقي معنوي جامعه اس��ت ...وظيفه اخالقي معنوي عمدتاً توس��ط

مؤسس��ات آموزش��ي ،مذهبي ،روانكاوي ،حقوقي و همچنين خانواده به انجام ميرسد...

عامل زيبايي وظيفه زيباييشناختي جامعه است و اين وظيفه به شرح بيشتري نياز دارد

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

زيرا كمتر فهميده شده و در حال حاضر از عوامل ديگر بحرانيتر است( ».ايكاف:1386 ،

 )44-50اين بيان ايكاف نيز بههمپيوستگي جنبههاي مختلف توسعه انسان را مورد تأكيد
و توجه قرار داده است و در اين ميان به بعد زيباييشناختي توجه ويژهاي دارد ولي بهقول

خودش غريبتر از بقيه ابعاد اس��ت در صورتي كه كيفيت زندگي و توس��عه انسان ماهيتاً

موضوعي زيباشناختي است.

با توجه به وسيعبودن مفهوم فرهنگ ارائه شاخصهاي توسعه فرهنگي كاري پيچيده

اس��ت ولي با اين وجود جهت تس��هيل در مطالعات ،تقس��يمبنديهايي از مؤلفههاي آن

صورت گرفته اس��ت .بهط��ور مثال حوزههاي كلي همچون ح��وزه فعاليتهاي فرهنگي،
دسترسي به كاالهاي فرهنگي و مصرف كاالهاي فرهنگي ،يكي از آنها محسوب ميگردد

(امينيفس��خوري و خورسندي .)10 :1385 ،به هر ترتيب ،فرهنگ ،سازهاي فكري است

و در نتيج��ه تع��دد مفاهي��م و رويكردهاي مربوط ب��ه آن واقعيتي انكارناپذير اس��ت لذا
بهط��ور هدفمن��د و معنادار بايد به تعيين چارچوبهايي جهت بررس��ي و بحث و تحليل

پرداخت .اگر عملكردهاي انسان در سه دسته كلي جسمي ،سياسي و اجتماعي و فكري

و زيباش��ناختي قرار گيرد اين س��ؤال مطرح ميش��ود كه عملكردهاي فرهنگي در كدام
بخش مورد بحث هستند .اگر فرهنگ در معناي وسيع درنظر گرفته شود همه جنبههاي
سياسي و اجتماعي و فكري و مذهبي و زيباشناختي را شامل خواهد شد ولي اگر آن را

در معناي خاص و محدودتر بهكار ببريم عملكردهاي سياسي و اجتماعي و دستاوردهاي

فكري و زيباشناختي را شامل ميشود .گرچه جداسازي ابعاد وجودي زندگي انسان قابل

توجيه نيست ولي شايد جهت برنامهريزي و ارزيابي دقيقتر امري منطقي باشد .ذكر اين

نكته الزم اس��ت كه اين دو حيطه نيز خود در چند س��طح قابل بررسي هستند .در سطح

كلي كه ش��اخصها فراتر از چارچوبهاي كلي مطرح ميش��وند و در س��طح خاصتر كه
در چارچوب ملي معنادار ميگردند .پاتانئيك ،ش��اخصهايي را براي عملكردهاي فكري
و زيباييشناسي درنظر گرفته است .آنها عبارتاند از :شاخص آموزش ،شاخص پژوهش،
شاخص انتشار كتابها ،روزنامهها و مجالت جديد و شاخص توليد موسيقي ،رقص ،تئاتر،

اپرا ،تهيه فيلم و برنامههاي تلويزيوني و نقاشيها ،شاخصهاي مصرف كتابها ،مجالت و

روزنامهها  ...و شاخص مصرف توليدات موسيقي ،تئاتر و فيلم و نوارهاي ويدئويي ،موزهها

و امثال آن ...كه هركدام زيرمجموعههاي خاص خود را دارا هس��تند .از نظر او گرچه در
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حيطه شاخصهاي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي با تعدد بيشمار آنها مواجه هستيم ولي
سه شاخص كليدي اساس شاخصها و فعاليتهاي پايه در اين حيطه محسوب ميشوند

و آنها عبارتاند از :خش��ونت ،تبعيض و ش��اخص آزادي سياسي در معناي آزادي انديشه
و بيان و آزادي فعاليتهاي سياس��ي .بهطور مثال در حيطه خش��ونت بررسي اشكال آن

شامل خشونت قومي و جرائم و در حيطه تبعيض ميتوان انواع تبعيض جنسي ،مذهبي
و امثالهم را مدنظر قرار دارد (پاتانئيك.)522 :1998 ،

تري مككينكي ( )1998بهطور مش��ابه تقسيمبندي ديگري از شاخصهاي فرهنگي

ارائه ميدهد كه عبارت اس��ت از آزادي فرهنگي كه شامل حقوق گروهي همچون حقوق

زباني اقليتها و حقوق فردي در آزادي بيان است .شاخص ديگر شاخص خالقيت است.
اين شاخص نشان ميدهد كه آيا جامعه مردم را تشويق به مشاركت و ابراز وجود خالقانه
و نوآوران��ه مينمايد كه خالقيت را ميتوان با قراردادن فرصتها و امكانات و دسترس��ي
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به ابزار مناس��ب ابراز بيان توس��عه داد .البته خالقيت مؤلفه وس��يعي اس��ت كه ميتواند
بخشهاي مختلف صنعتي و تجاري را نيز ش��امل ش��ود و به فرآوردههاي فكري و هنري
محدود نشود .در زيرمجموعه اين شاخص ميتوان به هزينههاي فرآوردهها و فعاليتهاي

فرهنگ��ي و همچنين خلق فرآوردههاي جديد ،تع��داد افرادي كه به فعاليتهاي خالقانه

ميپردازند اش��اره نمود .او شاخص سوم را شاخص گفتوگوي فرهنگي معرفي مينمايد.

تنوع فرهنگي از ارزش بنيادي برخوردار است ولي آنچه ضرورت دارد تعاملي است كه طي
آن فرهنگهاي گوناگون بتوانند باورها و ارزشها و س��نتهاي خود را در فضاي احترام

و فراگيري متقابل به يكديگر منتقل نمايند .بديهي اس��ت اگر س��طح سواد مردم محدود
باشد و يا نتوانند از تكنولوژي جديد ارتباطات بهره ببرند بهسمت انزوا و نه ارتباط سوق

مييابند و چنين شرايطي منجر به سكون خواهد شد.

افراد جامعه برحسب تواناييهاي خود نظير دانش ،تكنولوژي ،ارتباط ،سواد عمومي

و دانش زيس��تي و با كمك رس��انههاي موجود ميتوانند با يكديگر ارتباط برقرار س��ازند

ولي در انتخاب شاخصهاي گفتوگوي فرهنگي اولويت با تواناييهاي افراد است .در اين
راستا توجه به تفكيك آموزش براساس گروههاي محلي ،قومي و بومي بسيار اهميت دارد.

گرچه بهندرت قابل مالحظه (بهصورت عملي) اس��ت .در جهت نش��اندادن توانايي مردم

در برقراري ارتباط سه شاخص جزئيتر مطرح ميگردد كه از اهميت برابر برخوردارند و

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

آنها ش��اخص سوادآموزي بزرگساالن ،ش��اخص سوادآموزي براي سنين  15-19و معدل

آنان است .بعد ديگر گفتگوي فرهنگي ،ابزار و ميزان دسترسي افراد به آنهاست .سومين
عامل در اين ش��اخص ،تنوع و تعامالت فرهنگي و ميزان آشنايي و تسلط افراد جامعه به

زبانهاي ملي و بومي و آموزش به هر دو زبان و ميزان آگاهي آنان از زبانهاي ديگر است،
خصوصاً زبانهايي كه سطح ارتباطات بينالمللي را افزايش ميدهد.

پس ميتوان شاخصهاي اساسي توسعه فرهنگي را براساس ديدگاههاي مطرحشده

به شرح ذيل دستهبندي نمود:

شاخصهاي فكري و زيبائيشناختي شامل :آموزش ،پژوهش ،انتشار كتاب ،روزنامهها ،مجالت

جديد ،موسيقي ،تئاتر ،فيلم ،برنامههاي تلويزيون ،نقاشيها ،مجالت ،روزنامهها و شاخص
مصرف توليدات موسيقي ،تئاتر و استفاده از موزهها.

ش�اخصهاي سياس�ي و اجتماعي ش�امل :خشونت ،تبعيض ،آزادي انديش��ه و بيان و آزادي
فعاليتهاي سياسي.

• در حيطه خشونت :خشونت قومي و جرائم.

• در حيطه تبعيض :جنسي و مذهبي.

• آزادي فرهنگي :حقوق گروهي همچون حقوق زباني اقليتها و حقوق فردي.

شاخص خالقيت شامل :زمينه تشويق به مشاركت و ابراز وجود خالقانه و نوآوري و قراردادن
فرصتها و امكانات و دسترسي به ابراز مناسب.

شاخص گفتگوي فرهنگي شامل :تعامل فرهنگها و احترام متقابل بين آنها،
• سطح سواد مردم

• استفاده از تكنولوژي جديد ارتباطات

• تفكيك آموزش براس��اس گروههاي ملي ،قومي و بومي .آش��نايي و تس��لط افراد به

زبانهاي ملي و بومي و آموزش به هر دو زبان و آگاهي از زبانهاي ديگر بينالمللي

تأمل در شاخصهاي گفته شده نشان ميدهد كه توسعه فرهنگي بهطور كلي و عام،

ص��رف نظ��ر از آنكه در كدام جامعه و با چه ارزشهاي ويژه و منحصربهفردي اس��ت ،در

نظرگرفته شده است .لذا ضمن آنكه تحليل و بررسي وضعيت توسعه فرهنگي يك كشور
از طريق معيارهاي بينالمللي در جاي خود قابل بررس��ي و دقت اس��ت ولي سطح ديگر
تحليل بايد مبتني بر معيارهايي باش��د كه در س��طح ملي از ارزشمندي برخوردارند و در
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هر جامعهاي بنابر محدوده خاص خود قابل توجه است.

منابع رسمي هر جامعه بايد به تدوين سياست ها وشاخصهاي توسعه فرهنگي بپردازند

تا بر آن اساس وضعيت فرهنگي جامعه بهطور مداوم ارزيابي گردد .سطوح معيني از اين
منابع وجود دارند .بهطور مثال در نظام جمهوري اسالمي ايران ميتوان به قانون اساسي

بهعنوان بيانيه سياس��تهاي فرهنگي و سياس��تهاي شورايعالي انقالب فرهنگي اشاره

نمود .اين شورا اصول و سياستهاي فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايران را در  25اصل
به تصويب رسانده است:

 .1اصل بازشناسي و ارزيابي مواريث و سنن تاريخي و ملي .2 ...شناخت جامع فرهنگ

و مدنيت اس�لام .3...ارتباط فعال با كش��ورها و ملتها .4...شناخت فرهنگ و تجربههاي

بش��ري .5...تحكيم وحدت ملي و ديني .6...تالش مس��تمر در جهت رشد علمي و فني و

فراگيرش��دن امر س��واد .7...اهتمام به امر زبان و ادبيات فارسي و تقويت و ترويج آن .8
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بس��ط زمينههاي الزم براي ش��كوفايي استعدادها و خالقيتها .9 ...پاسداري از حريت و

امنيت انسان  .10...فراهمساختن شرايط و امكانات كافي براي مطالعه .11...تقويت تفكر
و تعق��ل و ق��درت نقادي  .12...مقابله با خرافات و موهومات ،جمود و تحجر فكري.13...

ترويج روحيه قيام به قسط و عدالت اجتماعي .14...ارزش دادن به كار  .15...پرورش روح
و جسم  .16...تقويت و احيا و معرفي هنر اصيل ...سازگار با تعاليم اسالمي .17...اهتمام

و اقدام همهجانبه بهمنظور ش��ناخت نيروها و نياز و مقتضيات جس��مي و روحي نس��ل
جوان .18...تقويت ش��خصيت و جايگاه واقعي زن مس��لمان بهعنوان مادر .19...گسترش
زمينه مشاركت و مباشرت مردم در امور فرهنگي ،هنري ،علمي و اجتماعي .20...اتخاذ

سياس��تهاي ايجابي و مثبت در امور فرهنگي ...و پرهيز از خش��ونت و يكس��ونگري و
اس��تبداد رأي .21 .آموزش و تشويق تقويت روح اجتماعي و تقدمداشتن مصالح جمعي

ب��ر منافع ف��ردي و احترام به قان��ون .22...تالش براي ش��ناخت و معرفي اركان هويت

اصيل ديني و ملي .23...گس��ترش روحيه نقد و انتقادپذيري و حمايت از حقوق فردي
و اجتماع��ي ...و همگانيش��دن امرب��ه معروف و نهيازمنكر بر مبن��اي حكمت و موعظه

حس��نه .24...توس��عه و اعتالي تبليغات فرهنگي و هنري بهنحو مناسب به منظور ترويج

و تحكيم فضائل اخالقي .25 .توجه به فرهنگ و هنر روس��تا به منظور باالبردن س��طح
فرهنگي در روس��تاها( ...ناظم��ي .)70 :1383 ،در منابع ديگر از جمله گزارش كارگروه

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

مديريت كالن دس��تگاههاي فرهنگي كش��ور ( )133 :1387مؤلفههايي همچون توسعه
دانايي ،توس��عه فرهنگ عمومي ،توس��عه قضايي ،توسعه كمي و كيفي و متوازن آموزش
عالي ،توسعه مساجد ،توسعه حقوق بشر ،توسعه عدالت و توسعه توزيع و عرضه خدمات و

توليدات فرهنگي  ...در زيرمجموعه توسعه فرهنگي معرفي گرديدهاند .سميعي و همكاران

( )4 :1387نيز در پژوهش��ي ديگر موضوعاتي از قبيل وجدان كاري ،انضباط ،سازگاري
اجتماعي ،اس��تحكام خانواده ،پيوس��تگي مردم و حكومت ،هويت ملي ،ايثارگري ،توليد
علم و فناوري ،ايمان ،اخالق عمومي و تعهد به انقالب را در جهت استخراج شاخصهاي

فرهنگ��يمدنظ��رق��رارگرفت هان��د.

با نگاهي به اصول مطرح ش��ده و ش��اخصهاي عمومي توس��عه فرهنگي كه قبل از

آن اش��اره شد ،ميتوان ضمن مش��خصنمودن وجوه متمايزكننده ،ابعاد مشترك آنها را

نتيجهگيري نمود .ولي همانگونه كه قابل مشاهده است مؤلفههاي متعددي در زيرمجموعه
توسعه فرهنگي مالحظه ميگردد كه برخي از آنها در سطح بينالمللي بهطور عام و برخي

در سطح ملي بهطور خاص قرار ميگيرند.

در كنار اين اصول ،عوامل تأثيرگذار بر توس��عه فرهنگي نيز بس��يار مهم هستند .با

توجه به ماهيت پيچيده و چندبعدي آن ،همه عناصر و ش��اخصهاي توس��عه فرهنگي

خود عامل توسعه نيز محسوب ميگردند .از جمله ميتوان به آموزش و پرورش و عناصر
آن اشاره كرد .با توجه به آنچه گفته شد توسعه فرهنگي نه يك فعاليت مقطعي و گذرا

كه امري اس��ت مس��تلزم فعاليت مداوم و اين ويژگي بهخصوص در مورد نظام آموزش و

فعاليتهايش كه هم خود صبغه فرهنگي دارند و هم نقش عمدهاي در توسعه فرهنگي

ايف��ا مينمايند و ش��اخصهاي متعددي از آن را به خ��ود اختصاص ميدهند ،به خوبي

صدق ميكند .توجه به اجراي اصل مداومت و جامعيت و به هم پيوستگي فعاليتها در
نظام آموزش براساس شاخصهاي توسعه فرهنگي در محقق ساختن شاخصها ،الزامي

اس��ت كه در س��طوح متعدد قابل بررسي است از جمله در سطح دروني هر يك از اجزاء
نظام آموزش و در س��طح بروني بين مراحل و يا مقاطع مختلف نظام آموزش��ي از مرحله

پيشدبس��تاني تا آموزش عالي و يا در س��طح سياستها و جهتگيريهاي كلي .بديهي
است بررسي همه اين سطوح با همه اجزاء و عوامل و روابطه دروني و بيروني آن كاري

بس پيچيده و چندبعدي اس��ت و مس��لماً پژوهش وس��يعي را طلب مينمايد.
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 .5وضعيت همخواني و همافزايي سياس�تهاي كالن آموزش بر اس�اس ش�اخصهاي
اساسي توسعه فرهنگي در سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران

در مرحله پيشين ،با مطالعه مباني نظري چارچوب و شاخصهاي تحليل شناسايي شدند.

در اين مرحله با روش مطالعه و تحليل اس��نادي (تحليل جمالت مس��تقيم اسناد) شامل
س��ند چش��مانداز و فصل اول و دوم برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،آخرين

سؤال مورد بررسي قرار گرفته است.

جدول  :1نمونه بررسي و تحليل اسناد با محوريت توسعه فرهنگي
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منبع

عبارت مورد استناد

برنام��ه پنجم توس��عه
جمه��وري اس�لامي
ايراني ()1390-1394
فصل اول:
ماده  1الي ماده 14
فص��ل دوم :م��اده 15
الي 23

نمونه:
بند  3ماده  :16گس��ترش ارتباطات
علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و
تحقيقاتي معتبر بينالمللي
بن��د  16ماده  :18آموزش و پرورش
مجاز است در حدود مقرر در اصل 15
قانون اساسي آموزش محلي و ادبيات
بومي را در مدارس تقويت نمايد.

مؤلفههاي مربوطه

نتايج حاصله

 شاخصهاي فكري توج��ه ب��ه آزاديفرهنگي و گفتگوي
زيباشناختي
 شاخصهاي سياسي فرهنگياجتماعي
 شاخصهاي خالقيت شاخصهاي گفتگويفرهنگي

سطوح بررسي و تحليل براساس شاخصهاي مطرح شده به ترتيب ذيل است:

 .1سطح سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1420
 .2سطح برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران

در ادامه بحث به تفكيك س��طوح مطرح ش��ده و مؤلفهها يا ش��اخصها ،وضعيت و

چگونگي آنها ،بررسي شده است.

 .1.5جهتگيريهاي كلي سند چشمانداز  1404در تحقق توسعه فرهنگي

در سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  ،1404ويژگيهاي آرماني جامعه ايراني

معرفي گرديده است .در اين سند ،چشمانداز ايران ،جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري

در س��طح منطقه با هويت اس�لامي و انقالبي و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل

است .در اين سند جامعه ايراني بايد دربرگيرنده ويژگيهاي ذيل باشد:
• توسعهيافته متناسب با مقتضيات فرهنگي و تاريخي
• توسعهيافته متناسب با مقتضيات جغرافيايي

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

• توسعهيافته متكي بر اصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي ،ملي و انقالبي

• توسعهيافته با تأكيد بر مردم ساالري ديني

• توسعهيافته با تأكيد بر عدالت اجتماعي و آزاديهاي مشروع
• توسعهيافته با تأكيد برحفظ كرامت و حقوق انسانها
• توسعهيافته و بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضايي
• برخوردار از دانش پيشرفته

• توانا در توليد علم و فناوري

• متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
• برخوردار از سالمت و رفاه و امنيت غذايي

• برخوردار از تأمين اجتماعي و فرصتهاي برابر
• برخوردار از توزيع مناسب درآمد

• برخوردار از نهاد مستحكم خانواده

• به دور از فقر و فساد و تبعيض

• برخوردار از محيط زيست مطلوب
• برخوردار از وجدانكاري
• برخوردار از انضباط

• برخوردار از روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي
• جامعه فعال و مسئوليتپذير
• جامعه مؤمن و ايثارگر

• جامعه نوانديش همراه با پويايي فكري و اجتماعي

• تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي

• جامعه امن و مستقل و مقتدر با سامان دفاعي

• داراي تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت ،حكمت و مصلحت

تأمل و بررسي جهتگيريهاي مطرح شده در سند مذكور ،نشان ميدهد كه در تدوين

آنها ،اصل كلي و جامع بودن رعايت گرديده است و آن بدان معناست كه هر چشمانداز بايد
بهگونهاي تدوين شود كه همه بخشهاي يك نظام بتوانند آن را سرمشق خود قرار دهند
و در جهت تحقق آرمان كلي آن فعاليت نمايند .ماهيت مؤلفههاي بيانش��ده بهگونهاي
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اس��ت كه نقش نظام آموزش ايران را در جهت تحقق بخش��يدن به آنها ،بس��يار اساسي و

انكارناپذير معرفي مينمايد .نميتوان به موردي از آنها اش��اره نمود كه نظام آموزشي در

آن س��همي نداش��ته باشد و اين امر وظيفه و نقش و حساسيت نظام مذكور و برنامهريزي

دقيق و همهجانبه و هماهنگ آن را چندبرابر مهم مينماياند.

س��ؤال اين اس��ت ك��ه تا چه حد ميت��وان اين جهتگيريها را ،در س��طح بعدي كه

سياستهاي كلي تعيينشده در برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي است مالحظه كرد.
 .2.5سطح برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ( )1390-1394مصوب 1389/10/15

اين برنامه در هشت فصل و  235ماده تنظيم شده است .فصل اول آن فرهنگ اسالمي

و ايراني ،فصل دوم علم و فناوري و فصل سوم تحت عنوان اجتماعي و فصل چهارم نظام
اداري و مديريت ،فصل پنجم اقتصادي ،فصل ششم توسعه منطقهاي ،فصل هفتم دفاعي،
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سياسي ،امنيت و فصل هشتم حقوق قضايي است.

نگاه اجمالي به فصول بيان شده نشان ميدهد كه محورهاي عمده چشمانداز در برنامه

مورد توجه قرار گرفته اس��ت و نكتهاي كه از تحليل ترتيب فصول مذكور قابل اس��تنتاج
اس��ت توجه ويژه به جايگاه فرهنگ و توس��عه علمي و فرهنگي اس��ت .كه در فصل اول و

دوم و سوم به ترتيب مطرح شده است .حال آنكه تا چه حد در جريان عمل مفاد برنامه
تحقق خواهند يافت و اينكه آيا به قول ايكاف تفاوت بين آنچه هدف اس��ت و آنچه عمل

ميشود تا چه حد است پس از طي جريان عمل و ارزيابي مربوطه قابل قضاوت است ،ولي
حداقل از بعد نظري ،آنچه كه در ارتباط با سند چشمانداز بايد مدنظر قرار ميگرفت ،مورد

توجه واقع ش��ده اس��ت .همچنين بسياري از شاخصهاي اساسي توسعه فرهنگي نيز كه

ال اشاره رفت اعم از اجتماعي ،فكري ،مذهبي و زيبا شناختي و همچنين شاخصهاي
قب ً
كليدي خشونت ،تبعيض ،شاخص آزادي سياسي و انديشه و بيان و خالقيت و گفتگوي و
تنوع تعامل فرهنگي مدنظر بودهاند ،ولي مسلماً تحقق بخشيدن به آنها شرايط هماهنگ

و جامعي را طلب مينمايد.

با توجه به ارتباط بيشتر فصل اول و دوم برنامه مذكور با اهداف اين بحث ،صرفاً آنها

مورد بررسي قرار گرفتهاند .گرچه ساير فصلهاي برنامه نيز به نحوي با سياستهاي نظام

آموزشي ارتباط دارند ولي تحليل و بررسي آنها به بعد واگذار ميگردد.

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

فصل اول برنامه چهارده ماده (از ماده  1الي  )14و فصل دوم هشت ماده ( 8از ماده

 15الي  )23دربردارد .هريك از آنها با توجه به شاخصهاي اساسي توسعه فرهنگي و به

تفكيك مؤلفهها مورد تحليل قرار گرفتهاند .گفتني است كه اين بررسي از دو بعد ايجابي

و سلبي صورت گرفته و نمونهاي از آن در جدول شماره  1مشاهده شد.
 .1.2.5شاخصهاي فكري و زيباييشناختي

در ماده س��وم فصل اول برنامه بيان ش��ده است كه :بهمنظور تعميق ارزشهاي اسالمي و
باوره��اي دين��ي و اعتالي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي ،روحيه
كارجمع��ي و  ...دول��ت بايد حمايته��اي متعددي در جهت برنامهه��اي اجرايي ،ديني،

مذهبي ،هنري و آموزشي و علمي و طراحي و توليد و توزيع و انتشار و صدور خدمات و
محصوالت فرهنگي ،هنري و رسانهاي و صنايع دستي ،ميراث فرهنگي و هنري ديجيتال
و توسعه و راهاندازي مؤسسات و هيئتها و تشكلهاي فرهنگي ،هنري و رسانهاي و ديني

و قرآني داشته باشد.

در ماده  4به اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني و در ماده  5به تبيين مباني اسالم

و انديشههاي ديني و شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسالمي ايراني و در بند «د»

ماده  6به اصالح و اختصاص فضاي كافي براي مسجد و نمازخانه در مراكز آموزشي و در
ماده  7به انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي و تأسيس رشتههاي تخصصي
و بهرهگيري از ظرفيت دانش��گاهها و مؤسسات پژوهشي و پاياننامهها در خصوص زنده

نگهداش��تن انديش��ه ديني و در ماده  8به توس��عه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي

و دانش��گاهي و كرس��يهاي نظريهپردازي درخصوص توسعه و نش��ر فرهنگ و معارف

اس�لامي و در ماده  9به ايجاد زيرس��اختهاي الزم در توس��عه فعاليتهاي فرهنگي و
هن��ري و تكمي��ل مراكز فرهنگي ،هنري و ديني و قرآني و در ماده  10به س��اماندهي
فضاي رس��انهاي كش��ور و ايجاد و تقويت سازوكارهاي الزم براي ساماندهي و نظارت بر

محتواي ديداري و ش��نيداري و نوش��تاري در فضاي رس��انهاي تأكيد دارد.

در فصل دوم با عنوان علم و فناوري ،بخش آموزش��ي و پژوهش��ي بيشتر مورد توجه

قرار گرفته است .در ماده  15به موارد تحقق جنبش نرمافزاري و تعميق مباني اعتقادي

و ارزشهاي اسالمي و تحول بنيادي در آموزش عالي بهويژه در رشتههاي علوم انساني
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و بازنگري متون و محتوا و برنامههاي دانش��گاهها مبتني بر ارزشهاي ديني و ايراني و

ارتقاء ش��اخصهاي كيفي بهويژه در علوم انس��اني و مطالعات ميانرشتهاي و گسترش

كرسيهاي نظريهپردازي و در ماده  16دستيابي به جايگاه دوم علمي فناوري در منطقه
تا پايان برنامه و توجه به رفع مش��كالت كش��ور در پژوهشها و افزايش سهم تحقيق از
توليد خالص داخلي ساالنه به ميزان نيم درصد و تا پايان برنامه به سه درصد و در ماده

 18نيز به هدايت تحصيلي در زمينهها و رش��تههاي اولويتدار موردنياز كش��ور تأكيد

شده است.

ماده  19قانون بهنحوي است كه بيشتر به نظام آموزش قبل از آموزش عالي پرداخته

است .در اين ماده نيز جهتگيريهايي از جمله تحول در برنامههاي آموزش و پرورش
جهت كس��ب شايس��تگي موردنياز فرد ايراني مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي و

ايجاد انگيزه و بسترس��ازي براي ورود دانشآموزان مستعد به رشتههاي علوم انساني و
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برقراري توازن بين تعداد دانشآموزان در رشتههاي مختلف تحصيلي متناسب با جامعه
و تأكيد بر برنامه جامع آموزش قرآن و ارتقاء سالمت جسماني و تأكيد بر كسب حداقل
يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمام دانشآموزان

مقطع متوس��طه نظري مدنظر قرارگرفته اس��ت.

بررس��ي مفاد فصل دوم در حيطه ش��اخصهاي فكري و زيباشناختي نشان ميدهد

كه بيش��تر در بعد آموزش و پژوهش اس��ت .البته ماده  15و  16و  17بيش��تر به بخش
آموزش عالي و جهتگيريهاي آن اش��اره دارد كه به چند محور عمده پرداخته اس��ت:
توسعه فرهنگ اسالمي ايراني ،ارتقاء كيفي علوم انساني و گسترش نظريهپردازي و توليد

علم بومي و توجه به رفع نيازهاي خاص جامعه و گس��ترش خط و زبان فارس��ي  ...بدين
ترتي��ب ،در نظام آموزش قبل از آموزش عال��ي و در بخش آموزش عالي ،محورهاي ذكر

شده مورد تأكيد قرار دادهاند و نوعي همافزايي محتوايي در سياستها و جهتگيريهاي

مربوطه قابل نتيجهگيري است.

 .2.2.5شاخصهاي سياسي و اجتماعي

در بررس��ي و تحليل اين دسته از ش��اخصها توجه به موضوع تبعيض اعم از جنسيتي و

مذهبي و پيش��گيري از خش��ونت و آزادي انديشه و بيان و آزادي فرهنگ بهمعناي توجه

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

به حقوق فردي و اقليتها مدنظر قرار گرفته است.

در اين رابطه ماده  15فصل دوم كه بيش��تر مربوط به آموزش عالي اس��ت به ايجاد و

توس��عه كرس��يهاي نظريهپردازي و نقد و آزادانديشي و توسعه قطبهاي علمي و ارتقاء

كمي و كيفي كليه مراكز آموزش عالي و دانشگاهها در توجه به عدالت آموزشي و تأمين
آموزش موردنياز متناس��ب با نقش دختران و پس��ران پرداخته است و در ماده  19فصل
دوم كه عمدتاً مربوطه به آموزش قبل از آموزش عالي است به مواردي از قبيل توجه به
هدايت تحصيلي براساس عاليق و ويژگيهاي دانشآموزان و بهكارگيري فناوري ارتباطات

و اطالعات در كليه فرايندها جهت تحقق عدالت آموزش��ي و تقويت گويشهاي محلي و
ادبيات بومي در مدارس (البته در حدود مقرر در اصل  15قانون اساسي) و اقدام در جهت

تضمين دسترسي به فرصتهاي عادالنه آموزش به تناسب جنسيت و نياز مناطق بهويژه
مناطق كمتر توسعهيافته و رفع محروميت آموزشي و اقدام در جهت تأمين نيازهاي ويژه
و توانبخش��ي گروههاي مختلف آموزش��ي و توسعه مدارس استثنائي و توجه به كودكان
داراي نيازهاي خاص اشاره شده است.

تطابق بين جهتگيريهاي مطرح ش��ده در دو بخش آموزش عالي و س��طح قبل از

آن در اين برنامه نش��ان ميدهد كه در س��طوح قبل از آموزش عالي مؤلفههاي مربوط به

ش��اخصهاي سياس��ي و اجتماعي ،بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند و همافزايي الزم بين

سياستهاي تعيين شده ديده نميشود.
 .3.2.5شاخص خالقيت

در اين ش��اخص در ماده  15قانون ،ايجاد زمينهها و بس��ترها براي تحقق بخش��يدن به

خالقيته��ا و ب��روز نوآوريها و ق��راردادن فرصتهاي الزم مدنظر بوده اس��ت .از جمله

مواردي كه مش��ترك با ش��اخصهاي فكري اس��ت ،افزايش س��هم تحقيق و پژوهش از
توليد ناخالص داخلي و گسترش ارتباطات علمي و اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك با

كشورهاي ديگر است .در ماده  17به حمايت از شركتهاي دانش بنيان و حمايت مالي

از پژوهشهاي تقاضامحور و تسهيل شكلگيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط
خصوصي با هدف تجاريسازي دانش و فناوري و حمايت مالي از ايجاد و توسعه بررسي

اي��ده و بازار فناوري جهت اس��تفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاس��خگويي به نياز
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بخشهاي صنعت و حمايت از ثبت اختراعات و تشكيل مؤسسات خصوصي دانشبنيان

و همچني��ن در م��اده  18به ارتقاء منزلت اجتماعي نخب��گان و نوآوران علمي و ايجاد و

تقوي��ت مراكز علم��ي تحقيقاتي و فناوري در تراز بينالمللي ب��ا بهكارگيري نخبگان در

جهت خلق دانش و ايدههاي نو و ايجاد سازوكار الزم براي توسعه فعاليتهاي انجمنهاي
علمي و حمايت از س��رمايهگذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصوالت

قابلارائ��ه در ب��ازار كار ،تأكيدات ويژهاي صورت گرفته اس��ت .با نگاهي دقيقتر به مفاد

م��واد قانون در اين زمينه ميتوان نتيجه گرف��ت كه بخش عمدهاي از جهتگيري ذكر

شده در جهت تحقق شاخص خالقيت است و آن نيز بيشتر در حيطه وظايف مؤسسات
آموزش عالي و پژوهشكدههاي ذيربط قرارگرفته است .اين ميزان توجه به اين شاخص

در ماده  19قانون كه بيش��تر به آموزش قبل از آموزش عالي پرداخته اس��ت در حدمفاد

مواد قبلی مذکور نیست.
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 .4.2.5شاخص گفتگوي فرهنگي

در اين بعد از توس��عه فرهنگي در فصل اول قانون مواردي از قبيل طراحي ،توليد ،توزيع

و انتش��ار خدمات و محصوالت فرهنگي ،ميراث فرهنگي ،توس��عه توليدات و فعاليتهاي
رس��انهاي فرهنگي ديجيتال و نرمافزارهاي چندرسانهاي ،حضور فعال در فضاي مجازي،

ارتق��اء آگاه��ي و دانش و مهارت همگاني ،تقويت رس��انههاي ماه��وارهاي و اينترنتي در

مقابله با رس��انههاي معارض خارجي و ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و در فصل دوم

بر توسعه و تقويت دورههاي تحصيالت تكميلي و افزايش فرصتهاي مطالعاتي ،افزايش
درصد پذيرفتهش��دگان دورههاي تحصيالت تكميلي و گسترش ارتباطات علمي با مراكز

و نهادهاي آموزش��ي معتبر بينالمللي از طريق راهاندازي دانشگاهها يا برگزاري دورهها و

يا انجام پژوهشهاي مشترك و در ماده  19فصل اول به ايجاد تعامل آموزشي سازنده با

ديگر كشورها و مراكز بينالمللي همچون يونسكو ،تضمين دسترسي به فرصتهاي عادالنه
آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق ،تدوين نظام جامع اطالعرساني جهت آگاهسازي

و آموزش والدين و تأكيد بر نقش اطالعرساني سازمان صدا و سيما در جهت ارتقاء سطح

فرهن��گ عمومي و هويت ملي تأكيد قابلتوجهي صورت گرفته اس��ت كه نمايانگر توجه

خاص به اين دسته از شاخصهاي توسعه فرهنگي است و البته اين تأكيدات بيشتر مبتني

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

بر ايجاد فرصت براي كسب شناخت و آگاهي از فرهنگ داخلي است ولي جاي توجه به

بعد ديگر آن يعني پرورش مهارتهاي ارتباطي زباني بهويژه در س��طح بينالمللي بسيار

خالي است كه در سياستهاي تعيينشده در قانون برنامه براي نظام آموزشي و در هيچ
يك از مقاطع چه در سطح آموزش عالي و چه آموزش قبل از آن مورد توجه قرار نگرفته

است .لذا نهتنها همخواني و همافزايي در بين آنان قابل توجه نيست بلكه به خود مؤلفه
و يا شاخص نيز توجهي صورت نگرفته است.

نتيجه

به گفته هافس��تد ،هدف هر ساختار سازماني ،ايجاد هماهنگي بين فعاليتهايي است كه

در واحدهاي مختلفي انجام ميش��ود ولي در مرحله برقراري هماهنگي س��ؤاالتي مطرح
ميگردد از جمله اينكه ،كداميك از دادهها و خروجيهاي واحدهاي مختلف بايد هماهنگ

ش��وند ،اين هماهنگيها در كجا صورت ميگيرد و ميزان ش��دت و ضعف آنها چقدر بايد

باش��د .بديهي است در ش��رايط مختلف ،ماتريسهاي متعددي از اين هماهنگيها شكل
خواهد گرفت (هافستد.)334 :1388 ،

برخي از صاحبنظران به اين مسئله اشاره دارند كه يكي از ويژگيهاي نظام آموزشي

ما فقر رويكردي و فقدان برنامههاي اصولي و مرتبط و معنادار ميان بخشها و دورههاي
مختلف تحصيلي اس��ت و اين امر يكي از اصليترين چالشهاي آموزش��ي موجود اس��ت

(گاندارا1387 ،؛ كرست 41-48 :1387 ،و خورسندي.)13 :1385 ،

بديهي اس��ت بررس��ي و مطالعات متعددي الزم است تا بتواند چگونگي و كم و كيف

آن را جهت كمك به بهبود آن نمايان سازد .همانگونه كه هافستد مطرح ساخت ميزان
يا ش��دت و ضعف ارتباطات در سيس��تم با توجه به ماهيت و هدف و عملكرد مورد انتظار
متفاوت اس��ت و نميت��وان الگوي واحدي را معرفي نمود .س��طوح گوناگون ،ارتباطات و

حلقههاي ارتباطي متعدد را طلب مينمايد و هر س��طح بهعنوان بخش��ي از سيستم بايد

جداگانه و دقيق مورد مداقه قرار گيرد و شبكه ارتباطي آن بهدرستي ترسيم شود.

آنچه بررسي شد نگاهي به وضعيت هماهنگي و همافزايي جهتگيريها و سياستهاي

كلي مربوط به نظام آموزش��ي ايران با محوريت توسعه فرهنگي و شاخصها و مؤلفههاي

مربوط به آن بود كه با بهرهگيري از روش مطالعه اسنادي و ابزار آن شامل سند چشمانداز
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و قانون برنامه پنجم توس��عه جمهوري اس�لامي ايران انجام شد .در اين بررسي محتوايي
شاخصهاي فكري و زيباشناختي ،سياسي و اجتماعي ،خالقيت و گفتگوي فرهنگي مورد

بررسي قرارگرفت و نتايج حاصله نشان داد كه:

 .1در س�ند چش�مانداز ،شاخصهاي توس��عه فرهنگي در سطح بس��يار كلي مدنظر
قرار گرفتهاند و گرچه آموزش جامعه بخش��ي از ش��اخصهاي توسعه فرهنگي تلقي

ميگردد ولي در همه آنها تأثيرگذار و البته تأثيرپذير است و محورهاي مطرح شده

در سند مذكور بهگونهاي است كه اين امر مهم را نشان ميدهد ولي همانگونه كه

مطرح ش��د اين توجه در س��طح بسيار كلي است و البته بديهي است چرا كه سطح

چش��مانداز بهخوديخود كليت را طلب مينمايد.

 .2در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،قرار ميگيرد محورهاي مطرح شده در
س��ند چش��مانداز ،بهگونهاي تفصيليتر مورد توجه واقع شدهاند .با تحليل حاصله در
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اين سند نيز اين نتيجه حاصل گرديد كه:

 .1.2ر ّد پاي همه شاخصهاي توسعه فرهنگي در فصل اول و دوم برنامه ،كه عمدتاً
مربوط به سياستهاي نظام آموزشي است ديده ميشود.

 .2.2شاخصهاي توسعه فرهنگي در فصل اول و دوم برنامه از شدت و ضعف برخوردار

هستند تحليل مفاد فصول مربوط نشان ميدهد كه ،به ترتيب شاخصهاي فكري و

زيباشناختي ،خالقيت ،سياسي ،اجتماعي و گفتگوي فرهنگي مدنظر قرارگرفتهاند.
 .3.2مقايس��ه محوره��ا و مؤلفهه��ا و مضامين مربوطه نش��ان داد ك��ه در حيطه
ش��اخصهاي فكري و زيباش��ناختي ،توجه ب��ه همخواني و همافزاي��ي بين نظام

آموزش��ي قب��ل از آموزش عالي و آم��وزش عالي قابل نتيجهگيري اس��ت .در بعد

ش��اخصهاي سياس��ي و اجتماعي نيز موارد متعددي در برنامه مدنظر قرارگرفته
است ولي نقشهاي تعيينشده براي نظام آموزشي قبل از دانشگاه بيش از آموزش
عالي اس��ت و ر ّد پاي اين حيطه در آموزش عالي كمرنگتر اس��ت .حال آنكه بايد

اينگونه باشد يا خير ،پاسخ آن منوط به عواملي از جمله رسالتهاي اساسي اين
س��طح اس��ت كه با بررس��ي آنها اين نتيجه حاصل ميگردد كه بايد با حفظ اصل
مداومت ،توجه به اين ش��اخصها نيز براي نظام آموزش عالي ايران بيشتر صورت

ميگرفت و اما ش��اخص خالقيت در اين زمينه از جايگاه بهتري در بخش آموزش

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...

عالي برخوردار است و ردپاي آن در سياستهاي تعيين شده براي بخش آموزشي

قبل از دانش��گاه كمتر به چش��م ميخورد .بروز خالقيت مستلزم توجه به زمينهها
و پايههاس��ت و بايد از دوران ش��روع آموزش مورد تأكيد و توجه باش��د بنابراين

نميتوان انتظار بروز خالقيت و نوآوري داش��ت بدون آنكه زمينههاي آن را فراهم
نمود .لذا در اين حيطه نيز همافزايي و همخواني سياس��تهاي تعيين شده در دو

سطح چندان قابل توجه نيست .وضعيت شاخص گفتگوي فرهنگي نسبت به ساير

ش��اخصها ناخوش��ايندتر است .بررسي بهعمل آمده نشان داد كه در وهله نخست

اين شاخص به نسبت بقيه در بين سياستهاي ذكر شده كمتر ديده شده است و

همچنين همخواني و همافزايي بين س��طوح نيز صورت نگرفته اس��ت.

 .4.2نتيج��ه ديگ��ر در تحلي��ل ص��ورت گرفته نش��ان داد كه در سياس��تهاي و

جهتگيريهاي كلي مطرح ش��ده در برنامه توس��عه پنجم ،دورهها و يا س��طوح از

يكديگ��ر تفكيك نگرديدهان��د در نتيجه جايگاه بخشهاي خاص سيس��تم و نظام

آموزش��ي مشخص نشده اس��ت در صورتي كه براي برقراري ارتباط مناسب و بروز

همافزايي و همخواني در سيستم ،تحقق آن الزامي است.

با توجه به آنچه گفته ش��د تأكيد ميش��ود كه تحققبخشيدن به توسعه فرهنگي ايران

مستلزم توجه به همه جنبههاي آن اعم از فكري و زيباشناختي (سياسي و اجتماعي) خالقيت
و گفتگوي فرهنگي است كه البته ميتوان با تلفيق نگاه بينالمللي و نگاه ملي مصاديق آن

را توس��عه داد و در پژوهشها و مطالعاتي ديگر با تأكيد بر مؤلفهها و ش��اخصهاي توسعه
فرهنگي ملي و مذهبي به تحليل وضعيت آن پرداخت .همچنين در سطح سياستگذاري

و برنامهريزي كالن بايد جايگاه و نقش هر يك از سطوح سيستم آموزشي اعم از رسمي و

غيررسمي بهطور شفاف در قبال توسعه فرهنگي مشخص گردد تا در سطح بعدي كه سطح
عملياتي است ،بهتر بتوان با تعريف برنامههاي دقيق به تحقق آن كمك نمود .تحقق همه
ش��اخصهاي توسعه فرهنگي مس��تلزم توجه مداوم است كه در يك نظام آموزشي رسمي
در همه سطوح از پيشدبستاني تا آموزش عالي قابليت توجه و پرداختن به آن وجود دارد.

البته كم و كيف آن به شرايط هر سطح بستگي دارد .همچنين توسعه فرهنگي جامعه نهتنها
وابسته به نظام آموزشي كه وابسته به كل جامعه است .لذا برقراري ارتباط در سطح ديگري

از سطوح ارتباطي نيز الزم است .بنابراين سياستهاي نظام آموزشي را بايد با سياستهاي
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مربوط به ساير نهادهايي كه در اين زمينه به ايفاي نقش ميپردازند هماهنگ نمود .سطح

ديگر سطح دروني هر سيستم است كه در اين سطح نيز هماهنگي بين عناصر الزامي است.

شايد بتوان در تصوير ذيل (شكل  )5يك سطح از اين ارتباط را نشان داد.

اين شكل نشان ميدهد كه ارتباط عناصر با يكديگر نهتنها در تحقق اهداف سيستم

دروني بلكه در تحقق فراسيستم آنها نيز اثرگذار است .اگر اين ارتباط وجود داشته باشد،
موجود و هويتي مستقل و فراتر از آنها شكل ميگيرد كه خود ميتواند با برقراري ارتباط

مناسب با ساير سيستمها ،به ظهور و بروز نظامي هماهنگ و سالم در سطح ديگر كمك
نمايد.

توسعهفرهنگي

ساير نظامهاي اجتماعي
نظام آموزشي و سياستهاي كالن آن
آموزش عالي

آموزش ابتدايي
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شكل  :5همخواني و همافزايي سيستمها در جهت توسعه فرهنگي

همخواني و همافزايي سياستهايكالن نظام آموزشي ايران ...
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