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کاوشي در سياستگذاري فرهنگي هويت کودک
مطلوب در اسناد باالدستي جمهوري اسالمي ايران
(مورد مطالعه :قوانين برنامههاي ششگانه توسعه)
مسعود گلچين6

مهدي

عباسي1

چکيده

هد اين مقاله شناخت سازههاي معنايي هويت کودک مطلوب در قووانين شوشگانوه برناموههواي
توسعه است .پژوهش مبنايي اين نوشتار با رويکرد کيفي انجام شده و روش دستيابي به داده هاي نهوايي
تحقي  ،تحليل محتواي کيفي است .برنامه هاي توسعة ميانمدت در جمهوري اسالمي بهصورت قووانين
پنجساله از سال  8676تاکنون تدوين ،تصويب و تا حدودي اجرايي شدهاند.
يافتهها نشان ميدهد که در اين برنامههاي توسعه نه بهطور صري بلکه بهگونهاي ضمني
ويژگيهاي انسان و درحقيقت کودکان و نوجوانان مطلوب ،در دوازده مقولة کلي مشخص شدهاند:
.8مؤمن .. ،انقالبي .6 ،ايراني .4 ،متعهد و مقتصد .. ،حافظ ارزشهاي خانواده .7 ،خالق .6 ،قانونگرا،
 .6تعاملگراي فرهنري .9 ،شکوفا .81 ،طالب دانش .88 ،کنشرر .8. ،دوستدار محيطزيست .سه سازة
کودک مؤمن ،ايراني و انقالبي ،پربسامدترين نظاموارههاي استخراجشده از اين متون بودند .بر اين
اساس ميتوان گفت در چارچوب اسناد مورد بررسي ،سياستگذاران فرهنري جمهوري اسالمي ايران
بنا بر آرمانهاي انقالبي خود قصد داشتند کودک و انساني مؤمن ،عالقهمند به سرزمين ايران ،داراي
روحيه و خصلتهاي انقالبي ،متعهد و مقتصد ،حافظ ارزشهاي خانواده ،خالق و قانونگرا تربيت کنند.
به نظر ميرسد مضمون مشترک و معنابخش همة مقولههاي استخراجشده کودک مؤمن ،ايراني و
اسالمي ،انقالبي و وفادار به باورها و ارزشهاي اسالم و انقالب است.
برخي از مقوالت اساسي نظريههاي «انسوان عامول» و «بازتوليود تفسويري» (چوارچوب مفهوومي
پژوهش) ،شامل «مؤمن»« ،دوستدار محيط زيست»« ،مشوارکتجوو»« ،مسوئوليتپوذير»« ،شوکوفا» و
 .6دانشیار گروه جامعه شناسي دانشگاه خوارزمي.golchin@khu.ac.ir ،
 .1دانشجوي دکتري سیاستگذاري فرهنگي دانشگاه خوارزميmahdiabbasi93@gmail.com،

تاريخ دريافت6122/21/32 :

تاريخ پذيرش6122/62/11 :
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درنهايت «کنشرر» ،با مقوالت استخراج شده از اسناد توسعهاي ،قابل انطباق هستند .اموا مقووالت مهوم
ديرري مانند «تندرست»« ،درونکاوي»« ،نيکوکاري»« ،زيباييجويي» و درنهايت «طبيعوت آشونا» در
اسناد مورد بررسي ،جايراهي نداشتند.
شايسته است سياست گذاران فرهنري هويت ،اقدام به تدوين سياستهايي کنند که ضمن محافظت
هوشمند از هويت فرهنگ بومي در عصر جهانيشدن ،به سازههاي رقيب که تعارض جدي با بنيانهواي
معرفتي جمهوري اسالمي ندارند نيز توجه کنند تا ميزان اثرگذاري و اثرپذيري سياستهاي هويتي خوود
را افزايش دهند.
 واژگان کليدي

کودک مطلوب ،سياستگذاري فرهنري ،هويت ،برنامة توسعه ،جهانيشدن.
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 .0مقدمه
رواج ارزش هاي گوناگون ،قرار گرفتن در معيرض انديشيييههيا و گيرايشهياي مختليف،
انسييان امروزي را در چنييان ورطهاي فيرو بيرده کيه از خيود بیگانيه شيييده و خيود را بيه
فراموشي سپرده است .شخصیت انسان امييروزي معجوني از کثيرت ارزش هيا و هنجارهيايي
ناهمخوان بوده که او را در کشيياکش مسييیرهاي زندگي به حیراني کشيييانده اسيييت .در
عصر مدرن ،هويت ملي معموالً با دو نیروي متناقض اصلي معین ميشود؛ نیروهاي جهاني از
سويي و نیروهاي محلي از سييوي ديگر که بهطور همزمان ،هويييت ملي را کامل و تکهتکيه
ميکنند و هر دو پديده بهوسیلة روندهاي ارتباطات جهاني تقويت ميشوند (جوادي يگانيه و
عزيزي.)691 :6397 ،
هويت يکي از مفاهیم پیچیده و مناقشيهبرانگیيز در عليوم انسياني و اجتمياعي بيه شيمار
ميرود .شايد از اين حی که نمودهاي گوناگون ،قلمرو معنايي آن را گستردهتير مييسيازد.
هويت بهعنوان پديدهاي که دامنية آن از خصوصييتيرين تجلیيات فيردي تيا عميوميتيرين
حوزههاي اجتماعي را دربرميگیرد ،حاصل ديالکتیک خود و ديگري بوده که در میان طیفي
از شبکة معنايي ذهن و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در حرکتيي رفيت و برگشيتي قيرار
ميگیرد و بر اين مبنا به نسبتي میان دو سر طیف دست مييابد .نسبتي که ثابيت نبيوده و
هر آن ممکن است تغییر کند .تغییري که نيهتنهيا از خيود (شيبکة معنيايي) بلکيه ديگيري
(ساختار اجتماعي) نیز ناشي ميشود.
پیوند میان فرهنگ و هويت نیز متأثر از همین رابطة ديالکتیکي است تا آنجا کيه اغليب
صاحبنظران براي فرهنگ بهواسطة نقش ممتاز آن در نسيبت میيان خيود و ديگيري شيأن
مستقلي در هويت قائل شده و هويت را نیز پديدهاي فرهنگي قلمداد ميکننيد .بيدين معنيا
هويت فرهنگي در مقايسه با ديگر سطوح هويت ،اهمیت فزايندهاي مييابد (آشنا و روحياني،
.)609 :6391
در سالهاي اخیر توجه به هويت فرهنگي و پرسشهايي پیرامون آن ،در نظريههاي اجتماعي
و فرهنگي ،مطالعات فرهنگي و علوم انساني نمايان شده اسيت (هيال و گيي .)x :6111 6،هوييت
فرهنگي برداشتي از خويشيتن اسيت کيه از عضيويت (رسيمي ييا غیررسيمي) در ييک گيروه
اجتماعي نشأت ميگیرد و بر مبناي انتقيال و گسيترش دانيش ،باورهيا ،ارزش هيا ،نگيرشهيا،
1. Hall & Gay.
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سنتها و شیوههاي زندگي معین و مشترکي بین اعضا استوار است (دافون.)122 :1227 6،
ازاينرو ،هويت فرهنگي عبارت است از همبستگي و يکپارچگي بافت معنوي ييک گيروه،
اجتماع و يا جامعه که بهواسطة آن ،افراد يک حوزه ،خود را متعلق بههم ميداننيد و از نظير
ديگران متعلق بههم شناخته ميشوند .در اين معنا هوييت فرهنگيي بيه میيزان همنيوايي و
پذيرش هنجارهاي فرهنگ کلي جامعه و نهادهاي اجتمياعي (خيانواده ،ديين ،دوليت و )...از
سوي هر شخ

بستگي دارد (سوسمن 309 :1222 1،و رفعتجاه و رضايي.)622 :6317 ،

بر اساس برنامة دهة جهاني توسعة فرهنگي (6199ي )6119کيه از سيوي نهياد علمييي،
آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) تدوين شده و مبنياي برناميههياي جهياني در قيرن
جديد نیز قرار گرفته اسيت ،يکيي از اهيداف توسيعة فرهنگيي در همية کشيورهاي جهيان،
«تقويت هويت فرهنگي» عنوان شده است (اجاللي.)66 :6371 ،
با توجه به تحوالت سیاسي ي اجتماعي بینالمللي و اقدامات رو به افزايش نیروهاي
56

سیاسي و اقتصادي فرامرزي که بهنحوي از انحاء سعي در متأثر کردن و حتي امحاء
هويتهاي محلي و فرهنگي جوامع مختلف و نیز قبوالندن هويتهاي مطلوب خويش به
جوامع را داشتهاند ،بیشتر کشورهاي صاحب فرهنگ و تمدن ريشهدار را بر آن داشته تا در
مقابل اين تهاجمهاي فزاينده اقدام به سیاستگذاريها و برنامهريزيهاي جدي کنند.
هر کشوري الزم است به نظارت و مراقبت از محتواي فرهنگ خود بپردازد و به همین
دلیل ،ناگزير به وضع سیاستهايي براي تيروي ،هنير و حماييت و توسيعة بیيان و عرضية
فرهنگ يي عناصيير هويييت ملييي خييويش اسييت .چنانچييه کشييوري از اختیييار الزم بييراي
تصمیمگیري دربارة آيندة فرهنگي خود برخوردار باشد ،ميتوان گفت چنيین کشيوري از
نظر فرهنگي داراي حاکمیت است .بدين معنا که بتواند خالقیتها و آفرينشهياي هنيري
را تروي ،دهد و محصوالت فرهنگي را در محدودة حاکمیتي خود توزيع و نگهداري کيرده
و آنها را دسترسپذير کند ،حاکمیت فرهنگي بیانگر توانايي دولتها در تدوين سیاستها،
تأسیس نهادها و راهاندازي برنامههايي براي پشتیباني از فعالیتهاي فرهنگيي مليي اسيت
(جکسون و لیموکس.)3 :6111 3،
1. Daphne.
2. Sussman.
3. Jackson & Lemieux.
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از میان افراد جامعه توجه بیشتر به قشر کودک و نوجوان از اهمیت بسزايي برخيوردار
است .کودکي لبريز از معصومیت و پاکي ،سرشار از راز و رمز و حاکمیت سرشت بيآاليش
آدمي اسيت .در ايين دوره ظرفیيتهياي ذهنيي او پيذيراي جسيت وجيو کيردن ،ييافتن و
فراگرفتن است .سالهاي نوجواني زمياني اسيت کيه پايههاي شخيصیتي و تفکير انييسان
شيکل مييگیيرد و عطش او براي يافتن و آموختن ،پايانناپذير است .بدين ترتیب باورهيا
و اعتقيادات رييشهاي در ايين دوره شکل گرفته و نهادينيه ميييشييود .طبييع لطیييف و
اثرپذير کودک ،استعداد پذيرش و الگوسازي قويتيري دارد و نوجيواني منطييقي سيياده،
روان و زالل دارد.
ازآنجاکه کودکان و نوجوانان ،صاحبان فرداي هر جامعه ،وارثان و پاسيداران تيالش هياي
گذشتگان هيستند و نیز با توجه به گسترش فزايندة پديدة جهانيشدن و به چالش کشيیده
شدن حاکمیت فرهنگي دولتها ،گسترش روزافزون دسترسيي بيه فضياي مجيازي و ظهيور
بازيگران جديد با رويکرد سوداگري فرهنگي ،ضرورت ورود جدي دولتهيا در ايين عرصيه را
چند برابر ميکند.
با توجه به آنچه گفته شد ،مقاله حاضر ميکوشد تا ابتدا روشن سازد کيه آييا جمهيوري
اسالمي ايران در قوانین ششگانة برنامههاي توسيعه بيه مسيئلة هوييت در دوران کيودکي و
نوجواني اهتمام داشته است يا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،در اين اسناد باالدسيتي
که توسعة میانمدت و آيندة کشور را پاييهرييزي کيرده و پیشيرفت اقتصيادي ،اجتمياعي و
فرهنگي را هدف خود قرار داده است ،چه ابعاد و عناصيري بيراي هوييت فرهنگيي مطليوب
کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است؟
 .2پيشينة تحقيق
آشکار شد که مسئلة پووهش مبنايي اين مقاله توجه يا بياعتنايي به هويت کودک
مطلوب و ابعاد و عناصر آن در برنامههاي توسعة اقتصادي ي اجتماعي کشور پس از انقالب
اسالمي است .برنامههاي توسعهاي مدنظر درحقیقت حاوي مهمترين سیاستها و اقداماتي
است که در پي ساختن آيندة جامعه بر اساس آرمانهاي انقالب اسالمي و انديشههاي
رهبران و سیاستگذاران جمهوري اسالمي ايران است.
دستهبندي بیانات شفاهي و مکتوب رهبران انقالب اسالمي و نظام معنيايي برناميههياي
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تلويزيوني شبکة کودک نشان ميدهد ،در انديشة رهبران انقالب اسالمي« ،کودک مطليوب»
به معناي پرورش يافتن قواي روحي ،جسمي و شکوفايي اسيتعدادهاي ذاتيي وي اسيت .ايين
مهم بدون توجه به دال مرکزي «توحید» میسر نميشود .هويتهاي کودک ميؤمن ،ايرانيي،
انقالبي ،عالم و فلسفهدان ،اخالقمدار ،تندرست و جامعهپذير ،هفت هوييت کيودک مطليوب
گفتمان انقالب اسالمي را تشکیل ميدهند .تلويزيون به دلیل بهيرهمنيدي از جيذابیتهياي
تصويري و قدرت همانندسازي ،بر برداشت مخاطيب کيودک از هوييت خيود ،درونيي شيدن
فرهنگ و الگوهاي فکري و رفتاري وي تأثیر ميگذارد .شبکة تخصصي کودک به شکل هياي
مختلف ،هويتهاي مذکور را برساخت کرده است و در مجموع برنامههاي تولیدي و تيأمیني
شبکه ،هويت کودک جامعهپذير ،عالم و فلسفه دان و مؤمن ،به ترتیب بیشترين بازنميايي را
داشتهاند (ر.ک :فرخ نواد و میرفخرايي.)6319 ،
در مطالعهاي که با رويکردي به گفتمانهاي فرهنگي حاکم بر دولتهاي بعد از انقالب
54

اسالمي در ايران انجام شده است ،به بررسي اليهها و عناصر هويت ملي و ايراني در همة متن
برنامههاي پن،گانه توسعة جمهوري اسالمي ايران ي اعم از بخشهاي اقتصادي ،عمراني،
سیاسي و ...ي به تفکیک هر برنامة توسعه پرداخته است .سه الية «هويت اسالمي»« ،هويت
ايراني» و «هويت متجددانه» در هريک از برنامههاي توسعه تشخی

داده شد .بهطورکلي بنا

بر مطالعة اين اسناد ،تفاوت و تمايز چشمگیري بین عناصر فرهنگي و هويتي اين برنامههاي
توسعة پن،گانه وجود ندارد و اين برنامهها متأثر از گفتمان حاکم بر آنها ،برجستگي هويتي
نسبي در مقايسه با ديگر عناصر و اليهها دارند( .کريمي مله و بلباسي.)6310 ،
همچنین در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران سه الية مهيم
هويتي مشاهده ميشود که عبارتاند از :اسالمي ،ايراني و متجددانه .از اين میان تعداد تکرار
شاخ هاي هويت اسالمي در سند تحول بنیادين آموزش و پرورش بسیار بیشتر از اليههاي
ديگر هويتي است .همچنین تحلیل محتواي کتابهاي درسي فارسي دبستان نشان ميدهيد
که در  16درصد از کل مطالب و  01/6درصد عکسهاي کتياب ،مؤلفيههياي هيويتي وجيود
دارند .از ايين میيزان در  06/1درصيد مطاليب ،مؤلفيههياي هوييت مليي و در  13/3درصيد
مؤلفههاي هويت ديني (اسالمي) برجستگي داشتهاند (ر.ک :قرباني بهابادي.)6317 ،
در مطالعهاي تحت عنوان «میراث فرهنگي اروپا؟ میيراث و تياريخ مشيترک در اتحاديية
اروپا (چشمانداز اروپا)» ( ،)1227نخست اين پرسش مطرح شده است که آيا مردم اتحاديية
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اروپا هويت فرهنگي واحدي دارند؟ يکي از جنبههاي مهم هويت فرهنگي تاريخ مشيترک ييا
خاطرات مشترک است .چنین تاريخهايي با میراث مشخ

ميشوند .میراث ،آن آثار مربوط

به گذشته يک جامعه بوده که براي حف شدن ،انتخاب شدهانيد .ازايينرو ،میيراث شيیوهاي
براي تعريف افراد تلقي ميشود.
تا به امروز اتحادية اروپا هنوز فهرست میراث خود را تنظیم نکرده است ايين مطالعيه بيه
تجزيه و تحلیل میراث جهاني کشورهاي اتحادية اروپا پرداخته و اشاره ميکند زماني که اين
يادبودهاي تاريخي با هم جمع ميشوند ،چيه تصيويري از تياريخ اروپيا را نشيان مييدهنيد؟
تجزيه و تحلیل  191سايت فهرستشده توسط اعضاي اتحادية اروپا نشان ميدهد کيه اروپيا
خود را بهعنوان يک قارة مسیحي و شهريشده معرفي ميکند .در سالهاي اخیر عالقيه بيه
نمادهايي براي اروپا بهعنوان يک کل افزايش يافته و اين عالقه ممکن است به ادغام اتحادية
اروپا مرتبط باشد .نکتة قابل توجه در اين پووهش ،اينکه بر اساس پيووهشهيايي بخشيي از
هويت اروپايي بهوسیلة جنگها شکل گرفته است و مکانهايي همچون آشيويتس و اردوگياه
کار اجباري ماوتهاوزن ،آثار يکي از تاريک ترين صفحه هياي تياريخ اروپيا را نشيان مييدهيد.
ازاينرو ،نويسندگان معتقدند اينکه از میان آثار تاريخي موجود در اروپا کدام ييک انتخياب و
کداميک فراموش شوند ،کار آساني نیست :چراکه میيراث تياريخي سيرانجام بيه بازنميايي و
شکلگیري هويت ارجاع دارد (ونگورپ و رنس.)1227 6،
در سند فرهنگ اروپايي :هوييت و تنيوع ( ،)1220بيه تشيريح اجيزاي هوييت فرهنگيي
اروپايي پرداخته شده است .در اين سند هويتهاي مطلوب در اتحادية اروپا ذکر شدهاند کيه
مفاهیمي ازجمله آزادي فرهنگي ،تنوع فرهنگي ،تقويت گفتوگوي بینفرهنگيي و ميذهبي،
تقويت وحدت اروپايي بر اساس ارزش هاي بنیادين مشترک ،احترام به میراث مشترک ،حيق
بیان فرهنگي ،ايجاد هويت چندوجهي ،احترام به حقوق بشر ،انسجام اجتمياعي ،مشيارکت و
همراهي ،حقوق آموزشي و مدني ،احترام به اروپاي تقسيیمنشيده و دموکراتیيک و درنهاييت
توسعة حس مشترک از تاريخ مشترک و آيندة مشترک را شامل ميشود.
سند دگرگون ساختن جهان ما :دستور کار  1232بيراي توسيعة پاييدار ( )1260کيه توسيط
يونسکو تدوين شده است ،بیان مييدارد کيه مييبايسيت در سيال  1232دوليتهيا اقيداماتي را
1. Van Gorp & Renes.
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بهمنظور فراهم کردن زمینهها و تربیيت شيهرونداني بيا ويوگييهيايي خياص انجيام دهنيد .ايين
ويوگيها عبارتاند از :افراد داراي رفياه ،سيالمت ،برخيوردار از آميوزش برابير ،تسياوي جنسيیتي،
معتقد به حقوق بشر ،صلحجو ،شهروندي جهاني ،فاقد خشونت ،دختران و زنيان توانمنيد و داراي
فرصت برابر ،مشارکتجو و محافظتشده از ازدواج زودهنگام و ختنيه ،پاسيدار میيراث فرهنگيي،
آگاه از سبکهاي زندگي پايدار و طبیعيتدوسيت ،عيدالت فراگیير ،مشيارکت گسيترده ،پاسيدار
آزاديهاي بنیادين ،اخالق شهروندي جهاني ،انسجام اجتماعي ،تفاهم متقابل و درنهايت ورزش.
پووهشهاي انجامشده نشان دادند که منابع هويتساز بسیارند و میراث تاريخي ي
فرهنگي ،اسناد باالدستي ،رسانههاي اجتماعي و ...تنها بخشي از اين منابع را تشکیل
ميدهد .مطالعة ونگروپ و رنسي ،بهخوبي به اهمیت میراث فرهنگي بر هويتيابي اشاره
ميکنند .کار فرخنواد نیز با برشمردن اهمیت برنامههاي تلويزيوني شبکة کودک در
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هويتبخشي به اين قشر ميپردازد و ساير آثار بررسيشده نیز جايگاه اسناد باالدستي ي اعم
از داخلي و خارجي ي را در بیان اجزا و سازههاي معنايي هويت ،نشان ميدهد.
آنچه که باع تمايز و تازگي اين پووهش ميشود اوالً پرداختن به اسناد باالدستي اسيت
که به قانون الزماالجرا تبديل شدهاند ،ثانیاً همة قوانین برنامة ششگانة توسيعه در کشيور را
بررسي خواهد کرد و ثالثاً بخشهاي مرتبط با فرهنگ و هنر يعني بخشهاي فرهنگ ،هنر و
ورزش ،بخش آموزش عمومي و درنهايت بخش امور ايثارگران برنامههاي توسعه مورد تحلیل
و بررسي قرار خواهند گرفت .با فرض اينکه تدوينگران اين بخش از اسناد نسبت به اهيداف
و چشماندازهاي مطلوب فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ،آگاهي و التفات الزم را داشتهاند.
 .3چارچوب مفهومي
در پووهشهاي کیفي معموالً کوشیده مي شود تيا نظرييههيا و مفياهیم برآميده از آنهيا،
بهصورتي انعطافپذير و همچون چراغي براي روشن کردن میدان و فرايند گردآوري دادههيا
لحاظ شوند .ازاينرو ،در نوشتار حاضر از مفاهیم و بصیرتهاي برآمده از بح هاي مفهيومي
و نظري استفاده شده است.
2ـ .3هويت

بیشتر روانشناسان و نظريهپردازان شخصیت ،هويت را امري فردي و شخصي تلقي
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کرده و بر اين باورند که هويت به خصیصههاي شخصیتي و احساسي فرد مربوط ميشود و
فرايندهاي رواني نقشي ضروري در ساخت و پرداخت هويت ايفا ميکنند .بااينحال ايدهها و
برداشتهاي کامالً دينامیک در چارچوب نظريههاي اجتماعي فرهنگي نشان ميدهد که
هويت به شکل دروني برساخته شده و به شکل بیروني در بسترهاي مختلف اجتماعي و
فرهنگي از نو ساخته شده و از محیطي به محیط ديگر متفاوت است .در برداشت اجتماعي
ي فرهنگي از هويت ادعا ميشود که هويت بهواسطة ديالکتیک میان فرد و جامعه شکل
ميگیرد .هويت اجتماعي تجلييافته در شخصیت ،جدا از دنیاي اجتماعي افراد ديگر
بيمعناست .فرد بيهمتا و متغیر است ،اما شخصیت بهصورت اجتماعي و بهواسطة مراحل
مختلف اجتماعيشدن و کنش اجتماعي ساخته ميشود.
1ـ .3سياستگذاري فرهنگي و سياست فرهنگي

اگرچه شکلهاي گوناگوني از مداخلة دولتها ،حاکميان ،نهادهيا و سيازمان هياي عميومي در
حييوزة فرهنييگ پ يیش از فراينييد مدرنیتييه نی يز وج يود داشييته اسييت ،امييا سیاسييت فرهنگ يي و
سیاستگذاري فرهنگي دستکم به شیوهاي که امروزه بهکار ميروند ،پديدههايي مدرن هستند.
سیاستگذاري فرهنگي يکي از زيرمجموعههاي سیاستگذاري عمومي بهحساب ميآيد.
تعاريف متعددي از سیاست فرهنگي شده است اما به نظر ميرسد همية تعياريف مختليف از
سیاست فرهنگي ،بهگونهاي به نقش دولتها اشاره و حتي تأکید دارند ييا دسيتکيم اينکيه
دولتهيا را يکيي از سيطوح اصيلي و ميؤثر در فراينيد تيدوين و اجيراي سیاسيت فرهنگيي
ميانگارند .چنانکه بنت و مرکر معتقدند :سیاست فرهنگيي در چهيار مجموعية گسيترده از
حیطههاي سیاستگيذاري موجودييت يافتيه و در هميین چيارچوبهيا ميورد بررسيي قيرار
ميگیرد :سیاستهاي دولتها از سطح ملي تيا محليي؛ سیاسيتهياي نهيادهياي فرهنگيي؛
سیاستهاي نهادهاي جامعة مدني و سیاستهاي مربوط به حیطة مشارکت و مصرف (بنيت
و مرکر.)611 :6393 ،
مهمترين کارکرد مورد انتظار از سیاست فرهنگيي ،ايجياد نيوعي اتفياقنظير و سيازگاري
فرهنگي در جامعه از طريق خَلق ارزشها و باورهاي مشترک و ميورد پيذيرش ميردم اسيت.
ازآنجاکه سیاست فرهنگي در هر جامعهاي درصدد ايجاد و تثبیت نوعي نظم نميادين اسيت،
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ارتباط نزديک و پیوند استوار با نظام سیاسي يا شيکل سيامان سیاسيي در هير جامعيه دارد
(فاضلي و قلیچ361 :6311 ،ي.)360
3ـ .3سياستگذاري هويت ملي

سیاست گذاري در سه سطح خرد ،زيرسیستمي ييا فرعيي و کيالن انجيام مييشيود کيه
سیاست گذاري هويت ملي در سطح کالن قرار ميگیرد؛ زيرا سیاست کيالن شيامل اجتمياع
بييهعنييوان ييک کييل مييشييود و موجودييت و منييافع عمييومي وسيیعي را لحيياظ مييکنييد.
سیاستگذاري هويت ملي براي مانايي جوامع امري الزم است .ازاينرو ،هويتسازي بهعنوان
سازوکار اصلي انسجام اجتماعي براي دولتها مهم است .چنین هدفي بهخوديخيود حاصيل
نميشود ،بلکه مستلزم سیاست گذاريهايي کارآمد و گسترده است .ازاينروست که دولتهيا
ميکوشند فرايند هويتسازي را از راه سیاستگذاري هويتي سامان دهند.
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6ـ .3هويت کودک مطلوب

نظريهپردازان اجتماعي و سیاسي پیوسته کوشیدهاند نگاهي به کيودک بیندازنيد کيه بيا
نگرش خاص آنان دربارة حیات اجتماعي سيازگار باشيد و بيا تفکراتشيان نسيبت بيه آينيده
پیوستگي يابد (جنکس .)61 :6399 ،به عبارت ديگر سیاستگذاري فرهنگي نوعي سیاسيت
فرهنگي که بايد در قالب برنامهها و اعمالي ،اجرايي گردد.
سازههاي معنايي مانند کودک شرور ،کودک فطري ،کودک بيگناه ،کودک گروه
اقلیت ،کودک قبیلهاي،کودک فعال ،کودک طبیعي ،کودک اجتماعي ساختاري ،کودک
معصوم ،کودک قهرمان ،کودک گلوله برفي (زيادهخواه) ،کودک خارج از کنترل ،کودک
مینیاتوري ،کودک يادگیرندة جامعهپذير ،کودک همچون کاال ،کودک قرباني ،کودک
جهاني يا خالق (سورن63 :1220 6،ي61؛ فرگوسن1263 1،؛ جیمز ،جنکس و پروت،
31 :6313ي90؛ کیلي129 :6311 ،ي161؛ کورسارو10 :6313 ،ي ،)11تنها بخشي از
نظاموارههاي معنايي است که طي قرنهاي متمادي به کودک نسبت دادهاند و کودکان
خود را با آن تعريف کردهاند .اين مفاهیم ،درحقیقت تصوير کودک مطلوب را از نگاه افراد
1. Sorin.
2. Ferguson.
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يا گروههايي در دورههاي مشخ

تاريخي آشکار ميسازد که بنا بوده در چارچوب نوعي

سیاست فرهنگي برساخت و محقق شود.
در اين نوشتار منظور از هويت کيودک مطليوب ،بیيان مفياهیم ،مقيوالت و بيه طيورکلي
عناصري است که از منظر سیاستگذاري فرهنگيي جمهيوري اسيالمي اييران ييا هير منبيع
هويتسازي ،آرماني و مطلوب به نظر ميرسد و خواهان تحقق آن تصاوير در کودکان و همة
انسانها هستند .طراحي و اجرايي کردن مفهوم انسان و کودک مطلوب در اسيناد باالدسيتي
جمهوري اسالمي ايران ازآنجاکه از سوي نهادهاي دولتي يا حکومتي انجيام مييشيود ،ذييل
مفهييوم سیاسييتگييذاري عمييومي و بييهطييور خيياص ذي يل دو مفهييوم سیاسييت فرهنگ يي و
سیاست گذاري فرهنگي جاي ميگیرد .هرچند نزديکترين تعبیر نسيبت بيه چنيین اميري،
همانا نوعي سیاستگذاري فرهنگي هويت مليي اسيت کيه در اسيناد توسيعهاي میيانميدت
جمهوري اسالمي ايران بهعنوان آرمانهاي متعالي که بايد برنامههاي توسعه در راسيتاي آن
حرکت کنند ،گنجانده شده است.
بااين حال ،با توجه به جنبة اجتماعي (تعاملي و برساختي) اصل هويت و در اينجا هوييت
کودک مطلوب ،شايسته است براي تحقق عناصر مطلوب انسان و کودک ايراني ،زمینيههياي
شکلگیري اجتماعي و تعاملي آن بهطور طبیعيي و درعيینحيال سيازمانيافتيه ،منسيجم و
منظم با توجه به نیروهاي معارض يا متفاوت در نظر گرفته شوند.
در مرحلة تحلیل يافتههاي پيووهش ،نظير بيه اينکيه در پيي شناسيايي هوييت مطليوب
کودکان و نوجوانان در اسناد باالدستي هستیم ،نیاز به چارچوب مفهيومي جيامعي احسياس
ميشود که بر اساس معیارهاي رويکردهاي تخصصيي ماننيد حيوزة ديين ،جامعيهشناسيي و
روانشناسي ،به هويت کودک مطلوب اشاره کرده باشد ،تا بتوان يافتههاي اسيتخراجشيده از
متن اسناد را با آنها مقايسه و ارزيابي کرد .ازايينرو ،دو نظريية «انسيان عاميل» و «بازتولیيد
تفسیري» که افزونبر سازگاري و انسجام با يکديگر ،متناسب با مفاهیم پیشگفتية هوييت و
سیاست گذاري فرهنگي در حوزههاي مرتبط با کودکان هستند ،درمجموع چارچوب تحلیلي
اين پووهش را شکل ميدهند .در ادامه بهطور مفصل به آنها ميپردازيم.
1ـ4ـ .3نظرية انسان عامل

در نگاه اسالمي ،پهنة حیات دنیوي ،سراسر عرصهاي براي رسیدن آدمي به هدفي غيايي
بهنام حیات طیبه است و لحظه لحظة عمر انسان بهعنوان سرمايهاي بيراي دسيتیابي بيه آن
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محسوب ميشود .ازاينرو ،در اين ديدگاه ،دورة کيودکي در مقيام بخشيي از عمير و زنيدگي
انسان نميتواند در حاشیه قرار گیرد يا نسبت به آن بيتوجهي شود .درعینحال بايد نسيبت
اين دوران با دوران بزرگسالي را تبیین کيرد .درحقیقيت قضياوت در ميورد نقيش و اهمیيت
دوران کودکي در رسیدن به حیات طیبه ،مترتب بر مبناي انسانشيناختي اسيت .بيه عنيوان
نمونه ،اگر انسان به شکل شیئي در نظر گرفته شود که بیشترين انعطياف و شيکلپيذيري را
در کودکي دارد و نیازمند آن است تا در اسرع وقت توسط استادي زبردست به بهترين شکل
ساخته شود ،دورة کودکي دوران طاليي تربیت تلقي ميشود .اگر تربیت را بهمعنياي شيکل
دادن در نظر بگیريم آنگونهکه اسکینر معتقد است که بر آن اسياس ،شيرطيسيازي انجيام
ميشود و تربیت ،بسیار زودهنگام شروع ميشود .به عبارت ديگر از همان لحظه که انسان را
بسان حیوان ميتوان دستآموز کرد ،شرطيسازي نیز قابل انجام است .در مقابل ،در نظريية
اسالمي عمل ،به دلیل محوريت عاملیت آدمي در تربیت و حیاتش و کيمرنيگ بيودن آن در
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دوران کودکي ،اين دوران نميتواند چنان محوريتي يابد که دوران بزرگسالي را تحتالشيعاع
خود قرار دهد .ازاينرو ،نميتوان اين دورة حیات آدمي را به اندازهاي بزرگ کيرد کيه گيويي
مسیر اصلي حرکت انسان در اين دوره بنا نهاده ميشود.
بر اساس اين ديدگاه ،وجود آدمي ،میداني از زورآزمايي قوا و نیروهاي مختليف و عواميل
اثرگذار بیروني و نیز عرصة ظهور ضعف ها و نیروهاي دروني اوست .جسم آدميي ،ترکیبيي از
نیروهاي متضاد است و هريک از اين قوا ،کار خويش را بدون مالحظه و مراعات قيواي ديگير
انجام ميدهد اما پرسش اينجاست که براينيد کليي کشيمکش میيان ايين عواميل و نیروهيا
چیست؟ از منظر نظرية اسالمي عمل ،آنچه که از يکسو برايند همة اين نیروهيا ،و از سيوي
ديگر ،خود بهصورت انباشته ،تعیینکنندة شخصیت آدمي اسيت «عميل» اوسيت .آدميي بيا
متبلور ساختن خواست خويش در عمل ،در حال سياختن موجودييت خيويش و تجيارت بيا
سرمايههاي وجودي خود است (سجاديه و ديگران12 :6311 ،ي.)16
در اين نظريه ،مبادي عمل انسان بر سه دستهاند :معرفت ،میيل و اراده .بيا توجيه بيه
مباني سهگانة عمل ،ميتوان گفت هر جلوه يا حالتي از انسان ،اعم از دروني و بیرونيي ،در
صورتي عمل محسوب مي شوند که مبتنيبر سه مبنياي ميذکور باشيند (بياقري و بياقري،
91 :6397ي.)90
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از منظر اين نظريه ،در هنگام بلوغ است که مبادي عمل بيهصيورت کاميل در آدميي بيه
ظهور ميرسند .تمرکز بر مفهوم بليوغ و اقتضيائات آن مييتوانيد نيوعي مرحليهبنيدي را در
فعالیتهاي تربیتي رقم زند .شروع تکلیف در اين زمان ،ميتواند نشانگر اين مهيم باشيد کيه
پیش از بلوغ ،فرد هنوز آمادگي به دوش گرفتن تکلیف و انجام عمل ارادي را ندارد .بير ايين
اساس ،ميتوان گفت میيان دورة کيودکي و بليوغ و پيس از آن تميايزي جيدي وجيود دارد.
زندگي کودک بیشتر بر محور دو مبدأ میل و شيناخت پيیش مييرود .مبدأشيناختي وي در
حال تکوين است و نميتوان از آن انتظيار کياملي داشيت .همچنيین ،از ييکسيو امیيال در
مقايسه با شناخت ها از قدرت بیشتري برخوردارند و از سوي ديگر ،هنوز اراده به نحو پررنگ
در کودک به ظهور نرسیده است .ازاينرو ،کودک توان تدبیر اخالقي امیال خويش را ندارد و
نميتواند از ديدگاهي فراتر از امیال به بررسي ،ارزيابي و انتخاب آنها بپردازد .در حال تکوين
بودن مبدأشناختي کودک نیز مالحظات ويوهاي را پیش روي فعالیتهاي تربیتيي ايين دوره
قرار ميدهد (باقري136 :6316 ،؛ سجاديه و ديگران.)33 :6311 ،
مرحلة کودکي از منظر اين نظريه ،دوران تمهید يا آمادگي براي تربیت است ،اما زمینهساز
خواندن اين مرحله ،بدين معنا نیست که مربي در اين مرحله وظیفهاي برعهده ندارد .اقدامات
مهمي وجود دارد که در اين مرحله بايد انجام شود ،اما اين اقدامات الزام به مفهوم تربیت،
بهمعناي خاص کلمه نیست ،بلکه نوعي زمینهسازي ي تمهید ي است .در تبیین اهداف دورة
تمهید ،توجه به محدوديتهاي عمل آدمي از اين جهت مهم تلقي ميشود که بخشي از اين
محدوديتها نه بهخاطر ويوگيهاي ژنتیکي موجود در بدو تولد بلکه ناشي از چگونگي طي
شدن دورة کودکي است .به بیان ديگر ،هر چقدر که دورة تمهید به شکل بهتري سپري شود،
حدود عمل آدمي وسیعتر شده و با شروع دوران تربیت ،وسعت بیشتري براي عمل مهیا
ميشود .بهعنوان نمونه ،دورة کودکي دورهاي تعیینکننده در رشد زيستي انسان است که در
صورت بروز کاستي در آن ،امکان جبرانش در نوجواني يا بزرگسالي اندک است .در ادامة بح
به اهداف واسطهاي تربیت در اين دوران خواهیم پرداخت.
اهداف واسطهاي تربيت در دوران تمهيد

در نظرية اسالمي عمل ،اهداف واسطهاي دهگانهاي براي تربیت بیان شدهاند که مجميوع
آنها ،تحققبخش حیات طیبه در مقيام هيدف غيايي تربیيت خواهنيد بيود .از سيوي ديگير،
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همان گونه که پیشتر اشاره شد ،جريان واقعي تربیت و تحقيق کاميل ايين هيدف در افيراد،
معطوف به پس از دوران تمهید است .ازاينرو ،دورة تمهید دوراني است کيه نمييتيوان ايين
اهداف را بهصورت حاضر براي آن مدنظر قرار داد و تربیت را بر اسياس آن سيامان بخشيید،
بلکه بايد زمینة تحقق آنها را در دوران کودکي فراهم آورد .اهداف دهگانه واسيطهاي تربیيت
عبارتاند از:
 .6سالمت ،پاکي و قوت جسمي؛
 .1آشنايي اولیه با آموزههاي ديني شامل پیامهاي انساني ،مفاهیم ،مناسک و مظاهر دين؛
 .3افزايش قابلیت انتخاب و دستورزي با امیال دروني؛
 .1افزايش گرايش معطوف به مصاديق خیر؛
 .0آشنايي با پديدههاي طبیعي؛
 .1زمینهسازي تصرف مسئوالنه در طبیعت؛
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 .7آشنايي و ارتباط با پديدههاي انساني؛
 .9افزايش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر گروهي؛
 .1قابلیت انجام مسئولیتهاي مشخ ؛
 .62آشنايي با امور زيبا و زشت و گرايش به زيباييها و تنفر از زشتيها.
2ـ4ـ .1نظرية بازتوليد تفسيري

از منظر جامعهشناختي ،جامعهپذيري منحصر به سازگاري و درونيسيازي نیسيت ،بلکيه
شامل فرايندي از مناسبسازي ،ابداع دوباره و بازتولید هم ميشود .بر اسياس ايين قرائيت از
جامعهپذيري ،درک اهمیت فعالیت جمعي و اشتراکي بسیار مهم است .بايد دريابیم کودکان
چگونه با بزرگساالن و يکديگر گفت وگو و مشيارکت مييکننيد و در تولیيد فرهنيگ سيهیم
ميشوند .اصطالح بازتولید تفسیري ،ابعاد ابداعي و خالقانة مشيارکت کودکيان در جامعيه را
دربرميگیرد .درواقع کودکان با دريافت خالقانه يا مناسيبسيازي اطالعيات دريافيتشيده از
دنیاي بزرگساالن ،بهمنظور رفع نیازهايشان به ايجاد فرهنگهاي گروه هياي همسيال خياص
خود ميپردازند و در آنها مشارکت ميکنند.
اصطالح بازتولید ،دربرگیرندة اين مفهوم است که کودکان صرفاً به دروني کيردن جامعيه
و فرهنگ نميپردازند ،بلکه فعاالنه در تولید فرهنگي و تغییر و تحوالتش نیز مشارکت دارند.
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اين اصطالح همچنین داللت بر اين دارد که کودکان به دلیل مشارکت در جامعه ،هم تحيت
تأثیر الزامات سياختار اجتمياعي موجودنيد و هيم تحيت تيأثیر الزاميات بازتولیيد اجتمياعي.
به عبارت ديگر کودکان و دوران کودکيشان تحت تيأثیر جواميع و فرهنيگهيايي اسيت کيه
عضوشان هستند .در مقابل ،جوامع و فرهنگها هم بهوسیلة فرايندهاي تغییر تاريخي شيکل
گرفته و متأثر شدهاند (کورسارو10 :6313 ،ي.)11
چارچوب مفهومي منتخب در اين پووهش مبتنيبر نظريهها و مفاهیمي است که بهنوعي
بر معیارهاي هويت مطلوب (کودک مطلوب) داللت ميکند .نظرية انسان عامل به جهت
دوبُعدي بودنش در بُعدهاي ديني و روانشناختي ،به نظر ديدگاهي مطلوب در باب کودک و
کودکي تلقي ميشود .از میان نظريههاي مطرح در حوزة جامعهشناسي کودکي ،نظرية
بازتولید تفسیري بهدلیل تأکید بر اين موضوع که کودکان صرفاً به دروني کردن جامعه و
فرهنگ نميپردازند ،بلکه فعاالنه در تولید فرهنگي و تغییر و تحوالتش نیز مشارکت دارند ي
وجهي از نظريه که با عاملیت انسان در نظرية انسان عامل انطباق داردي ديدگاهي واقعگرا
تلقي ميشود که ميتواند بُعد جامعهشناختي نظرية انسان عامل را تقويت و تکمیل کند.
در جدول ذيل بهمنظور فراهم کردن امکان مقايسه میيان مقوليههياي اسيتخراجشيده از
اسناد مورد بررسي با چارچوب مفهومي منتخب پووهش ،مقوله هاي محوري بر اساس اهداف
دهگانة واسطهاي تربیت در دو نظرية انسان عامل و بازتولید تفسیري بیان شدهاند.
رديف

کودک مطلوب

6

نظرية انسان عامل

1

نظرية بازتولید تفسیري

محورها
تندرست
دين آگاه
درونکاو
نیکوکار
طبیعت آشنا
حاف محیطزيست
جامعهپذير
مشارکتجو
مسئولیتپذير
زيباييجو
کنشگر
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 .5روش تحقيق
روشهاي کمّي در کل با شمارش و اندازهگیري جنبههايي از زندگي اجتمياعي سيروکار
دارند ،درحاليکه روشهاي کیفي بیشتر با تولید توصیفهياي اسيتداللي و کشيف معناهيا و
تفسیرهاي کنشگران اجتماعي سروکار دارند (بلیکي .)326 :6391 ،در رويکرد کمّيي ،روش
در خدمت مباني نظري ،وظیفة خاصي را عهدهدار است ،اميا در رويکيرد کیفيي ،روش همية
مسئولیت شناخت را برعهده ميگیرد (ايمان617 :6313 ،ي.)619
با توجه به ماهیت مسئلة اين نوشتار و پرسش اصلي تحقیق ،رويکيرد کیفيي ،رويکيردي
معقول و جيامع بيراي پاسيخگويي بيه پرسيش ايين پيووهش تشيخی

داده شيد .از میيان

روشهاي موجود در رويکرد کیفي براي رسیدن به مقصود ،روش «تحلیل محتيواي کیفيي»
براي تحلیل و بررسي متون و اسناد مکتوب در اين حوزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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2ـ .9تحليل محتواي کيفي

در تحلیل محتوا ،پووهشگر ميکوشد با مطالعه ،تحلیل و بررسي اسناد و متون به هيدف
پووهش دست يابد و با استخراج دادهها از متن به پرسشها پاسخ دهد يا به توصیفي از متن
برسد .بهطورکلي تحلیل محتوا به هير روييهاي کيه بيراي تحلیيل ،تلخيی  ،طبقيهبنيدي و
استنباط کردن خصوصیاتي خاص از متن منجر ميشود ،و در مواردي معناهاي پنهيان واقيع
در آن هويدا شده و گاهي امکان مقايسه چندين متن را به ما ميدهد ،اطالق ميگردد.
برخي تحلیل محتوا را يک «روش» و برخي آن را «تکنیکي براي جمعآوري و تحلیل
داده» ميدانند .درواقع تحلیل محتوا افزونبر اينکه يک روش تحقیق کیفي است ،بهعنوان يک
تکنیک نیز در بیشتر روشهاي کیفي بهکار ميرود .تحلیل محتوا خود ميتواند پیشدرآمد
استفاده و انجام روشهاي ديگر همچون نظرية داده بنیاد باشد .هرچند در بیشتر روشهاي
تحقیق کیفي ،دادهها درنهايت بايد تبديل به متن شده و بهگونهاي تحلیل محتوا شوند.
بنابراين با کمي اغماض ميتوان گفت که تحلیل محتوا تکنیکي است که در همة روشهاي
کیفي کاربرد دارد .درواقع ميتوان گفت تحلیل محتواي کیفي روشي ارزشمند براي تحلیل
حجم عظیمي از دادههاي متني در يک بستر خاص است .هدف اين روش ،شناسايي مهمترين
طبقهها و مقولهها در يک متن و کشف کردن واقعیت اجتماعي نهان در آن است (خنیفر و
مسلمي77 :6317 ،؛ مؤمنيراد و همکاران691 :6311 ،ي169؛ تبريزي.)627 :6313 ،
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1ـ .9مراحل پژوهش

پس از تعیین مسئلة پووهش و تدوين پرسشها مانند همة پووهشهاي ديگر نیاز به
نمونهگیري است که در اين تحقیق همانطور که پیشتر بیان شد همة قوانین برنامههاي توسعه از
ابتدا تاکنون مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .ازاينرو ،نمونهگیري ديگر موضوعیت نخواهد داشت.
گام بعدي انتخاب واحد تحلیل و واحد زمینه است .واحد تجزيه و تحلیل ،شخ

يا چیزي

است که مورد مطالعه قرار ميگیرد و در تحلیيل محتيوا معميوالً آن را واحيد ثبيت ميينامنيد.
معمولترين واحد تجزيه و تحلیل در مطالعات اجتماعي يک فرد از افراد جامعه است .در روش
تحلیل محتوا ،انتخاب مقولهها بهخيوديخيود واحيد تجزييه و تحلیيل (واحيد ثبيت) را معيین
نميکند .به بیان ديگر براي يک مجموعه از اسناد و مجموعهاي از مقولههيا ،ييک واحيد ثبيت
منحصربهفرد وجود ندارد .در اين پووهش ،واحد ثبت «مضمون» انتخاب شده اسيت .منظيور از
مضامین معناي خاصي است که از يک کلمه ،جمله يا پاراگراف مستفاد ميشود.
واحد زمینه بزرگتر از واحد تحلیل است .به عبارتي واحد زمینه به بستري که واحد تحلیل
در آن قرار دارد ،اشاره ميکند .بنابراين وقتي واحد ثبت کلمه باشد ،واحد زمینه ميتواند جمله،
پاراگراف ،صفحه و ...باشد .واحد تحلیل بايد در بستر واحد زمینه تفسیر شود .ممکن است
واحدهاي تحلیل مشابه در واحدهاي زمینة گوناگون ،متفاوت تفسیر شود (رسولي و امیر آتشاني،
666 :6313ي661؛ مؤمنيراد و همکاران121 :ي .)120در اين پووهش همة متن بخشهاي
فرهنگ ،هنر و ورزش ،آموزش عمومي و درنهايت بخش امور ايثارگران برنامههاي توسعة واحد
زمینه را تشکیل ميدهند و جايگاه و موقعیت مؤلفهها و مقولهها در کل متن تحلیل خواهند شد.
گام بعدي کدگذاري است کيه شيايد پیچیيدهتيرين مرحليه باشيد .بيهطيورکلي فراينيد
کدگذاري در تحلیل محتواي کیفي بسته به مسئله يا اهداف پيووهش مييتوانيد بيهصيورت
قیاسي يا استقرايي صورت پذيرد .در اين پيووهش بيا توجيه بيه مسيئلة تحقیيق ،از رويکيرد
استقرايي استفاده خواهد شد .در اينجيا هيدف تحقیيق اسيتقرايي ،کميک بيه پدييد آميدن
يافتههاي تحقیق از طريق توجه به مضامین مسلط و متداول در دادههاست.
متن اسناد مورد مطالعه ،اساس و آغاز فرايند تحلیل محتواي استقرايي را شکل ميدهند.
پووهشگر در بدو امر به اين متون مراجعه کرده و بارها به مطالعة آنها پرداخته است .سپس
نوبت به مرحلة سازماندهي اطالعات ميرسد که اين مرحله با کدگذاري شروع گرديد و با
توجه به محتواي آشکار و يا پنهان مستتر در هر واحد ،مفاهیم گويايي بدان اطالق شد .با مرور
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کدهاي بهدستآمده ،به کدهايي دست يافتیم که با عناوين گوناگون تکرار شده و بیش از يک
مفهوم را پوشش ميدهند .جمعآوري کدهاي مشابه در کنار هم ،زمینة ايجاد مقولههاي مستتر
در متن را فراهم ميآورد .رابطة مقولههاي میاني ميتواند در قالب يک شبکة باز ،رابطة
سلسلهمراتبي ،ترتیب زماني يا شبکه علي تنظیم شود .درنهايت نیز اين مقولهها ميتوانند در
ارتباط با هم قرار گیرند و در سطح باالتري از انتزاع ،زير يک مقولة اصلي جمع شوند (محسني
تبريزي و سلیمي631 :6316 ،ي611؛ تبريزي611 :ي636؛ مؤمنيراد121 :ي.)160
3ـ .9ارزيابي تحقيق

در اين پووهش بهمنظور کیفیيت تحقیيق از معیيار پیشينهادي جانسيون و کريستنسين
استفاده خيواهیم کيرد .در ايين روش معیارهياي کنترليي فهرسيت ارزييابي مطالعيه کیفيي
بهصورت جدول ارائه شده است (محمدپور.)699 :6312،
213
مقدمه

روش

نتايج

بحث

 .6آيا موضوع تحقیق در همان ابتداي کار مشخ شده است؟
 .1آيا مسئله يا مسائل تحقیق بهروشني شناسايي شدهاند؟
 .3آيا مروري کافي بر ادبیات پووهشي مرتبط صورت گرفته است؟
 .1آيا هدف تحقیق بهصراحت بیان شده است؟
 .0آيا سؤالهاي خاص تحقیق شناسايي شده و بهروشني عنوان شدهاند؟
 .6آيا مشخصات مشارکتکنندگان ،مکان پووهش و بستر آن بهدرستي
تشريح شدهاند؟
 .1آيا مشارکتکنندگان براي هدف مطالعه مناسب هستند؟
 .3آيا تعداد مشارکتکنندگان به اندازة کافي زياد است؟
 .1آيا دادههاي کافي براي عنوان کردن سؤال تحقیق گردآوري شدهاند؟
 .0آيا راهبردهاي زاويهبندي يا ديگر راهبردهاي افزايش اعتبار براي کمک
به فراهم کردن شواهد قابل اعتماد بهکار رفتهاند؟
 .1آيا با مشارکتکنندگان به شکل اخالقي برخورد شده است؟
 .6آيا يافتهها بهروشني ارائه شدهاند؟
 .1آيا هیچ دادهاي بهطور بالقوة مهمي از سوي محقق اغماض شده است؟
 .3آيا شواهد کافي براي متقاعد کردن محقق درخصوص قابلیت اعتماد
يافتهها فراهم شده است؟
 .6آيا نتاي ،بح شده داراي ارتباط با تحقیقهاي ديگري در اين حوزه هستند؟
 .1آيا محدوديتهاي مطالعه بح شدهاند؟
 .3آيا محققان تبیینهاي جايگزين را براي يافتههاي خود بررسي کردهاند؟
 .1آيا پیشنهادهايي براي تحقیقهاي بیشتر عنوان شدهاند؟

کاوشي در سياستگذاري فرهنگي هويت کودک مطلوب در اسناد باالدستي جمهوري اسالمي ايران

درخصوص معیارهاي بخش مقدمه بايد گفت که به همة پرسشهاي طيرحشيده ،در
متن گزارش تحقیق بهطور کامل اشاره شده است .در قسمت روش ،اسامي همية اسيناد
تحلیلشده بیان شده اند و با پرسش تحقیق تناسب دارند و نیز همة اسناد مورد بررسي
قرار گرفتهاند .دادههاي استخراجشده بيه نظير ،کفاييت پاسيخگويي پرسيش تحقیيق را
ميکنند و همچنین بهمنظور افزايش اعتبار از روش زاويهبندي نیيز بهيرهبيرداري شيده
است .پیرامون بخش نتاي ،سعي شده دادهها به نحوي روشن ارائه شوند و هیچ دادهاي ا ز
سوي محققان مورد اغماض قرار نگرفته باشد و آنچه از دادهها استخراجشده در مراحيل
کدگذاري باز و محوري در قالب جداولي همگي گزارش شدهانيد و درنهاييت بيهمنظيور
قابلیت اعتماد يافتهها ،از روشهياي زاوييهبنيدي تحلیليي ييا پووهشيگر و تأيیدپيذيري
استفاده شده است.
در بخش معیار بح  ،در قسمت نتیجهگیري نشان داده شيده کيه نتياي ،بحي شيده بيا
تحقیقهاي ديگري در اين حوزه ارتباط داشته و همديگر را تأيید ميکنند.
 .6يافتهها
هدف از کدگذاري باز ،قرار دادن دادهها و پديدههياي بيه اصيطالح انضيمامي در قاليب
مفاهیم کلي است .در اسناد باالدستي ،مفاهیم کليي و مقوليههياي انتزاعيي بیشيتر ميورد
استفاده قرار ميگیرند تا موضوع ها و پديدههايي که معموالً در محاوره هاي روزمره از آنهيا
ياد ميشوند .ازاين رو ،مفاهیم مندرج در اسناد توسعهاي شش گانيه را بيهمثابية مفياهیم و
کدهاي استخراج شده در مرحلة کدگذاري باز تلقي کرديم .براي بیيان شيفافیت در مسيیر
استخراج و تحلیل دادهها ،شمارة صفحات کدهاي استخراجي در جداول ذکر شدهانيد کيه
ناظر بر معیار تأيیدپذيري در ارزيابي پووهش کیفي است .پس از اين مرحله درنهاييت بيه
دستهبندي مفاهیم استخراجشده برحسب همگراييها و واگراييي پيرداختیم و آن مفياهیم
دستهبندي شده را ذيل عناوين و مفاهیم انتزاعي و کلييتير تحيت عنيوان مقوليههيا قيرار
داديم .در ادامه در قالب جداولي کدهاي استخراجشده در مرحلة کدگذاري بياز هميراه بيا
شمارة صفحهبندي که کدها از صفحة مزبور استخراجشده بيه تفکیيک هير قيانون برنامية
توسعه آمده است.
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قانون برنامة پنجسالة اول توسعة جمهوري اسالمي ايران

221

شمارة صفحه

کد

60

پرورش روحیة احترام به قانون

60

نظمپذيري

60

کار گروهي

60

فرهنگ کار

60

صرفهجويي

60

حف محیطزيست

60

قداست خانواده

60

مسئولیتپذيري

60

انواع مشارکت

قانون برنامة اول توسعه طي سالهاي 6319ي ،6371اوليین برنامية توسيعهاي در کشيور از
زمان پیروزي انقالب اسالمي بهحساب ميآمد که در شرايط بحراني ناشي از جنگ تحمیليي و
در دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني اجرايي ميشد .در ايين برناميه ،تيروي ،روحیية تعهيد و
مشارکت غالباً از نوع اقتصادي آن ،قانونگرايي ،توجه به خانواده و محیطزيست مشهود است.
قانون برنامة پنجسالة دوم توسعة جمهوري اسالمي ايران

شمارة صفحه

کد

39

رشد فضائل اخالقي

39

ايمان مذهبي

39

خالقیت

39

علم

39

آموزش هنر

39

خانواده

39

انواع مشارکت

قانون برنامة دوم توسعه طي سالهاي 6371ي 6379در دولت سازندگي هاشمي
رفسنجاني و دولت اصالحات خاتمي اجرايي ميشد .در اين برنامه مشارکت در امور ديني،
فرهنگ و هنر و توجه به خانواده و علم ،برجسته شده است.
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قانون برنامة پنجسالة سوم توسعة جمهوري اسالمي ايران

شمارة صفحه

کد

11

خانواده

17

اعتالي معرفت ديني

17

انديشههاي امام و رهبري

71

میراث فرهنگي

71

رشد آگاهيها

71

فضايل اخالقي

قانون برنامة سوم توسعه طي سالهاي 6371ي ،6393به طور کامل در دوليت اصيالحات
خاتمي اجرايي ميشد .در اين برنامه توجه به آرمانهاي دينيي و انقالبيي ،بسيیار پررنيگ و
قابل توجه است.
قانون برنامة پنجسالة چهارم توسعة جمهوري اسالمي ايران

شمارة صفحه

کد

72

هويت اسالمي ـ ايراني

72

معرفت ديني

70

سيره و انديشة امام

70

هويت ايراني

70

پاسدار زبان فارسي

77

چندفرهنگگرايي

71

ميراث فرهنگي

قانون برنامة چهارم توسعه طيي سيالهياي  6391تيا  ،6399بيه طيور کاميل در دوليت
عدالتخواه احمدينواد اجرايي ميشد .در اين برنامه توجه بيه ارزش هياي دينيي ،انقالبيي و
ملي کامالً مشهود است.
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قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسالمي ايران

شمارة صفحه
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
221

کد
عدالتخواه
ارزشهاي اسالمي
ارزشهاي انقالبي
فرهنگ مقاومت و ايثار
کار گروهي
خالقیت
پاسدار زبان فارسي
فرهنگ قرآني
سیره و انديشة امام و رهبري
پاسدار میراث تمدني اسالمي ي ايراني
هويت اسالمي

قانون برنامة پنجم توسعه طي سيالهياي  6312تيا  6311در دوليتهياي عيدالتخيواه
احمدينواد و دولت تدبیر و امید روحاني اجرايي ميشد .در اين برنامه توجيه بيه ارزشهياي
ديني ،انقالبي ،ملي و عدالتخواهانه کامالً مشهود است.
قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة جمهوري اسالمي ايران

شمارة صفحه
17
17
17
17
17
19
19
19
11

کد
ارزشهاي اسالمي
ارزشهاي انقالبي
ارزشهاي ملي
فضائل اخالقي
هويت ملي
میراث فرهنگي
فرهنگ اسالمي
هويت اسالمي
تعالي خانواده

قانون برنامة ششم توسعه طي سالهاي  6311تا  ،6122به طور کامل در دولت تيدبیر و
امید روحاني اجرايي ميشد .در اين برنامه بيهطيور معنياداري توجيه بيه ارزش هياي دينيي،
انقالبي ،ملي و خانواده مشاهده ميشود.
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مفاهیم استخراجشده از هر برنامه را برحسب وجود واگراييهيا و همگرايييهيا ،در قاليب
مقولههاي انتزاعيتر و کليتر دستهبندي کرديم که در جدول ذيل بدان اشاره شده است.
رديف

2

9

3

8

0
9
3
3
2
25
22
29

کدها
ارزشهاي اسالمي
فضايل اخالقي
فرهنگ اسالمي
هويت اسالمي
فرهنگ قرآني
معرفت ديني
اعتالي معرفت ديني
رشد فضايل اخالقي
ايمان مذهبي
میراث فرهنگي
پاسدار میراث تمدني اسالمي ي ايراني
هويت اسالمي ي ايراني
پاسدار زبان فارسي
ارزشهاي ملي
هويت ايراني
هويت ملي
ارزشهاي انقالبي
سیره و انديشة امام و رهبري
فرهنگ مقاومت و ايثار
عدالتخواه
سیره و انديشة امام
انديشههاي امام و رهبري
کار گروهي
مسئولیتپذيري
فرهنگ کار
صرفهجويي
تعالي خانواده
خانواده
قداست خانواده
خالقیت
آموزش هنر
پرورش روحیة احترام به قانون
نظمپذيري
چندفرهنگگرايي
رشد آگاهيها
علم
انواع مشارکت
حف محیطزيست

مقولة استخراجي

مؤمن

ايراني

223

انقالبي

متعهد و مقتصد

حاف ارزشهاي خانواده
خالق
قانونگرا
تعاملگراي فرهنگي
شکوفا
طالب دانش
کنشگر
دوستدار محیطزيست
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بعد از اتمام تحلیل محتواي کیفي اسناد ،درمجموع  39مفهوم در مرحلة کدگيذاري بياز
از قوانین برنامههياي توسيعه اسيتخراج گردييد .بيا بيازخواني و ميرور چنيدينبياره مفياهیم
استخراجشده در مرحلة کدگذاري باز ،درنهايت به  61مقولة نهايي رسیديم.
همانطور که مشاهده ميشود مديران و سیاست گذاران فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
در قوانین برنامههاي توسعه ،مقوله هاي دوازدهگانهاي را براي کودکان ترسيیم کيردهانيد کيه
عبارتانيد از .6 :ميؤمن .1 ،انقالبيي .3 ،ايرانيي .1 ،متعهيد و مقتصيد .0 ،حياف ارزش هياي
خانواده .1 ،خالق .7 ،قيانونگيرا .9 ،تعاميلگيراي فرهنگيي .1 ،شيکوفا .62 ،طاليب دانيش،
.66کنشگر  .61دوستدار محیطزيست.
با مرور مقولههاي استخراجشده ،مضمون مشترکي که ميتواند بهعنوان نوعي مقولة
هسته به همة شبکة مفهومي و مقولههاي استنباطشده معنا بخشیده و آنها را يکپارچه
226

سازد ،عبارتست از مضمون «کودک مؤمن و انقالبي در بستر فرهنگ و تمدن ايراني ي
اسالمي» .به بیان ديگر ،اگر بخواهیم هويت کودک مطلوب از نگاه سیاستگذاران فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران و طراحان هويت مطلوب انسان در ايران پساانقالب را در قالب يک
مضمون واحد و مشترک بازيابي کنیم به آنچه پیشتر گفته شد ،دست مييابیم.
سیاستگذاران فرهنگي در قالب اسناد باالدستي قوانین توسعهاي کشور مطابق آرمانهاي
انقالبي ،قانون اساسي و اظهارات رهبران و مديران جمهوري اسالمي ايران ،خواهان انساني
(کودک و نوجوان) داراي آشنايي به ارزشها و فرهنگ اسالمي و مؤمن به آن ،داراي ويوگيها،
روحیه و رفتار انقالبي و معتقد به ارزشها و سیرة رهبران انقالب اسالمي در بستر سرزمین،
تاريخ و فرهنگ ايراني ي اسالمي هستند .چنین فردي مسلماً عناصر هويتي مطلوب بعدي ي
متعهد و مقتصد ،حاف

ارزشهاي خانواده ،خالق ،قانونگرا ،تعاملگراي فرهنگي ،شکوفا،

طالب دانش ،کنشگر و دوستدار محیطزيست ي را دارا خواهد بود.
روشن است که بدين ترتیب برخي عناصر فرهنگي مثبت همچون مسئولیتپذيري،
نظمپذيري و قانونگرايي ،تعاملگراي فرهنگي ،حاف

و دوستدار محیطزيست و طالب

دانش بودن بهخوديخود و مستقل از مضمون اصلي استخراجشده ،ارزش بنیادين و
نجاتبخش ندارند .ازاينروست که باز هم بايد تأکید کرد دال مرکزي ،مقولة هسته و به
بیان بهتر در اينجا (بر اساس روش تحقیق اتخاذشده يعني تحلیل محتواي کیفي) تم و
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مضمون مشترک و معنابخش همة مقولههاي استخراجشده :کودک مؤمن ،ايراني ي اسالمي،
انقالبي و وفادار به باورها و ارزشهاي اسالم و انقالب يا همان سرباز مؤمن و وفادار به ايران
و انقالب اسالمي است که بههیچوجه حمايت خود را از کلیت نظام و انقالب اسالمي ترک
نخواهد کرد (مؤمن حامي).
 .7جمعبندي و نتيجهگيري
امروزه در عصر جهانيشدن ،منابع بسیار فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي سيعي در القياي
معاني و به تعبیري نظاموارههاي اعتقادي خويش به افراد ،بهخصيوص کودکيان دارنيد تيا از
رهگذر اين برساخت هويتي ،آنان را در مسیر اهداف و چشماندازهايشان جهت دهند .هوييت
فرهنگي ،نظام باورهاي فرهنگي يک جامعه را نشان ميدهد .ازاين رو ،دوليتهيا نیيز در ايين
عرصه ،همة تالش خود را ميکنند تا در اين فرايند معنابخشي و هويتبخشي به شيهروندان
بهخصوص کودکان نقشآفريني مؤثرتري داشته باشند تا مباني و اصيول حياکمیتي خيويش
در همة عرصهها بهخصوص عرصة فرهنگي حف شده و دچار بحران نشود.
در اين پووهش از میان منابع شکلگیري هويت فرهنگي صرفاً به يکي از اين عوامل ي
سازمانهاي رسمي ي پرداخته شده و اسناد و متون باالدستي عرصة فرهنگ و بهطور
مشخ

قانون برنامههاي ششگانة توسعة جمهوري اسالمي ايران تحلیل شدهاند.

برنامههاي توسعة جمهوري اسالمي ايران ،بيه مجموعيه برناميههياي میيانميدتي گفتيه
ميشود که بهصورت پن،ساله و توسط دولت وقت تنظیم شده و به تصويب مجليس شيوراي
اسالمي ميرسد .بعد از انقالب اسالمي و هشت سيال جنيگ اييران و عيراق ،امکيان اجيراي
برنامة توسعة سالهاي 6311ي 6311کشور را از بین برد ،اما در سال  6319و پيس از پاييان
يافتن جنگ تحمیلي هشتساله ،زمینه و منابع الزم بيراي بازسيازي منياطق آسيیبدييده و
ايجاد برنامهريزي براي رسیدن به توسعة کشور فيراهم شيد .بنيابراين اوليین برنامية توسيعة
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در بهمنماه  6319به تصويب مجلس
شوراي اسالمي رسید .همچنین پس از برنامة اول نیز پن ،برنامة توسيعة ديگير هيم توسيط
دولتهاي مختلف (با رويکردهاي متمايز از هم) به تصويب مجلس شوراي اسيالمي رسيید و
مورد اجرا قرار گرفت که در حال حاضر برنامة ششم نیز در حال اجراست.
يکي از شیوههاي بررسي سیاستگذاري فرهنگي و هويتي پساانقالبي در جمهوري
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اسالمي ايران ،بررسي اسناد رسمي است که در حوزة فرهنگ و هويت وجود دارد و ميتوان
اصول سیاست فرهنگي و هويتي جمهوري اسالمي را از آنها استنباط کرد .بازبیني اين
اسناد ،ارزشها و آرمانهاي حاکم بر آنها را آشکار ميکند .اين اسناد دو دستهاند :نخست،
اسنادي که تغییرناپذيرند و جابهجايي در کارگزاران فرهنگي ،دگرگوني در آنها ايجاد
نميکند مانند قانون اساسي و دوم ،اسنادي که با تغییر در کارگزاران فرهنگي ،بهتبع تغییر
در دولتها و قدرتهاي سیاسي ،تغییر ميکنند مانند برنامههاي توسعه .درواقع،
رويکردهاي فرهنگي و هويتي حاکم نیز در فاصلة بین اين دو فضاي ثابت و متغیر پديد
آمدهاند .کارگزاران فرهنگي ملزم به اجراي برخي اسناد ثابت و تعیین محتواي برخي اسناد
متغیر بودهاند که همین امکان تغییرپذيري موجب ميشود کارگزاران فرهنگي مختلف،
رويههاي متفاوتي در پیش گیرند و چشماندازهاي فرهنگي و هويتي گوناگوني را رقم زنند
(صديق سروستاني و زائري61 :6391 ،ي.)12
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بهعنوان مثال متن قانون برنامة چهارم توسط دولت خاتمي نگاشته شد ،اما در دولت
احمدينواد اجرايي گرديد .به اين دلیل است که در اين سند بهطور معناداري به
گفتمانهاي مطلوب دولت اصالحات يعني «فرهنگگرايي»« ،تعامل فرهنگي» و پرداختن
به «هويت ملي» اشاره شده است .همچنین قانون برنامة پنجم که توسط دولت عدالتخواه
احمدينواد تدوين شد و مضامین «عدالتخواهي» و «هويت اسالمي ي انقالبي» در آن
پررنگ و برجسته بود.
در دولت خاتمي تصمیمگیران به تفاسیري موسع از منابع هويت نظام جمهوري اسالمي
پرداختند و فرهنگگرايي را سرلوحه کار خود قرار دادند .در دولت احمدينواد نخبگان و
تصمیمگیران دولت جمهوري اسالمي ايران با تفسیري انقالبي از منابع و قواعد شکلدهنده
به هويت انقالبي ي اسالمي کشور ،نقشهاي هويتي مبتنيبر اين قواعد را برجسته کردهاند.
در اين گفتمان ،دولت جمهوري اسالمي ايران بر برخي مشخصههاي هويتي خود ازجمله
عدالتخواهي و ظلمستیزي تأکید بسیاري کرده است (رسولي ثانيآبادي31 :6312 ،ي.)11
در بررسيهاي انجامشده در پاسخ به پرسش اول تحقیق ي پرداختن اسناد به مسئلة
هويت کودک و نوجوان ي بايد گفت که اساساً به موضوع کودک و نوجوان در اين اسناد
بهصراحت اشارهاي نشده است .اين موضوع ،يکي از ايرادهاي اساسي وارد بر اين اسناد تلقي
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ميشود اما بايد گفت در اين اسناد در بخش فرهنگ ،مفاهیم و مضامیني بهکار برده شدهاند
که بخشي و يا چهبسا همة آنها ناظر بر تروي ،هويتهايي است که سازمانها و نهادهاي
دولتي ملزم به اجرا و تحقق آنند .به همین دلیل کودکان و نوجوانان را ميتوان اولین و
جديترين جامعة هدف در بخش فرهنگ اين اسناد تلقي کرد که سازمانهاي متولي
فرهنگ ميبايست ايشان را در آن مسیر راهنمايي و هدايت کنند.
در پاسخ به پرسيش دوم پیراميون ابعياد و عناصير هوييت فرهنگيي مطليوب کودکيان و
نوجوانان بايد گفت که در جستوجوهاي بهعميلآميده مشياهده شيد کيه سیاسيتگيذاران
فرهنگييي جمهييوري اسييالمي ايييران در قييوانین شييشگانيية برنامييههيياي توسييعه ،نظيياموارة
دوازدهگانهاي را براي کودکان در عرصة فرهنگ طراحي کردهاند که از اين میان ،مقولههياي
کودک «مؤمن»« ،ايراني» و «انقالبي» مطلوبیت باالتري نسبت به ساير نظاموارههاي هويتي
موجود داشته و ازجمله عناصر هويتي اصلي گفتمان انقالب اسيالمي تلقيي مييشيوند .ايين
يافته همسو با دستاوردهاي پووهشي فرخنواد و میرفخرايي است .مقولههاي کودک «متعهيد
و مقتصد»« ،حاف ارزشهاي خانواده»« ،خالق» و «قانونگرا» به ترتیيب در مراتيب بعيدي
اين نظاموارة هويتي در قانون برنامههاي توسعه جاي گرفتهاند ،مفاهیمي که بهخوبي بيا سيه
مفهوم آرماني نخستین تناسب معنايي و همسويي دارند .ازاينرو ،سیاسيتگيذاران فرهنگيي
جمهوري اسالمي ايران بنا بر آرمانهاي انقالبي بنیادين خود قصد داشتند «کودک و انساني
مؤمن»« ،عالقهمند به سرزمین ايران»« ،داراي روحیه و خصيلتهياي انقالبيي»« ،متعهيد و
مقتصد»« ،حاف ارزشهاي خانواده»« ،خالق» و «قانونگرا» تربیت کنند .ازآنجاکه مفياهیم
آرماني مزبور قرار بوده که کودک حال و آينده را برساخت کنند ،ناگزير بايد امکان رويارويي
و سازگاري چنین کودکي با ضرورتهاي دوران جديد فراهم آيد.
بنابراين براي ايجاد سيازگاري و انطبياق کودکيان بيا وضيعیت کنيوني و آينيده ،توجيه بيه
مقولههاي «تعاملگراي فرهنگي»« ،حاف محيیطزيسيت»« ،عالقيهمنيد بيه کسيب دانيش»،
«شکوفايي همهجانبه» و «کنشگري فعال» که در اسناد توسعهاي مورد تحلیل ،حداقل فراوانيي
و تکرار را داشتهاند ،الزم به نظر ميرسد .افزونبير ايين ،مقايسية چيارچوب مفهيومي پيووهش
شامل نظريههاي «انسان عامل» و «بازتولید تفسیري» نشان ميدهد برخي مقولههاي اساسيي
نظريههاي يادشده با مقولههاي استخراجشده از اسناد توسعهاي ،قابل انطبياق هسيتند ازجمليه
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«مؤمن»« ،دوستدار محیطزيست»« ،مشارکتجو»« ،مسيئولیتپيذير»« ،شيکوفا» و درنهاييت
«کنشگر» ،اما ديگر سازه هاي معنيايي چيارچوب مفهيومي منتخيب در اسيناد ميورد بررسيي،
جايگاهي نداشتند شامل «تندرست»«،درونکاوي»« ،نیکوکاري»« ،زيباييجيويي» و درنهاييت
«طبیعت آشنا».
اين وضعیت بهنوعي نق

محتوايي اسناد مورد بررسي را نشان ميدهند کيه تيدوينگران

متون اين اسناد به ابعاد «هنري و زيباييشناختي»« ،تقويت توجه و گرايش به اميور خیير»،
«صحت و تندرستي»« ،آشنايي با طبیعيت» و «درونکياوي» انسيان و در اينجيا کودکيان و
نوجوانان آنطور که شايسته است ،توجه نداشتهاند.
در عصر حاضر مهم ترين صفت بيراي هوييت را عيدم ثبيات و صيیرورت دائميي آن باييد
دانست .کودکان امروزه در کشاکش برساختهاي هويتياند کيه از راههياي مختليف آنيان را
احاطه کردهاند و بيه واسيطة اقتضياي سين ،انتخياب خودآگياه و مناسيب ايين برسياختهيا
223

آنچنان که بايد ،برايشان ممکن نیست .در اين وضعیت دوليتهيا وظیفيه دارنيد بيا تنظيیم
سیاسيتهياي فرهنگيي گسييتردهاي ،کودکيان را در انتخياب اييين معياني توانمنيد سييازند و
برساختهاي برخواسته از پیشینة تاريخيشان را بيهنحيوي مطليوب در دسيترسشيان قيرار
دهند و آنان را دربرابر هويتهاي ناسازگار و معارض با بنیانهاي معرفتيي و ارزشيي جامعيه
حفاظت کنند .اين محافظت ابعاد گوناگوني دارد که يکيي از ايين ابعياد ،مقابليه بيا اقيدامات
نهادهاي فراملي است که سعي در القاي معاني مطلوب خويش به ديگر جوامع را دارند.
تدوين اسناد در همة حوزهها بهخصوص در عرصة فرهنگي ،نیازمنيد ييک نظريية جيامع
پشتیبان هستند تا خطمشيهاي تعريف شده در سند ،ذيل يک چشمانداز و منظومة فکيري
يکپارچه شکل گیرند و اجرا شوند .فقدان چنین نظرية پشتیباني باعي مييشيود تيا شياهد
تدوين خطمشيهايي کاهنده ،ناق

و غیريکپارچه باشیم.

سیاستگذاري فرهنگي کارآمد بايد بتواند اوالً مفاهیم اساسي هويتي فرهنگ را ارائه کند،
ثانیاً مفاهیم و جهتگیريهاي جانبي آن را شکل دهد ،ثالثاً مرزهاي فرهنگي را تصريح کند و
رابعاً از درون آن بتواند اعمال ،رفتار ،جريانها ،فعالیتها و سیاستهاي فرهنگي ويوهاي را
مطابق با مفاهیم مرکزي گفتمان فرهنگي هدايت و ارائه کند .بدون تعريف هر گفتمان کالن
که از درون تاريخ و ارزشهاي اساسي جامعه برآمده باشد ،سیاستگذاري فرهنگي در ورطة
سطحينگري و اقدامات بيمعنا گرفتار ميآيد (اشتريان.)03 :6391،
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پیشنهاد اين مقاله ،در وضعیت کنوني دانش ميا در حيوزة کيودکي بيهعنيوان چيارچوب
مفهومي يا نظرية پشتیبان نسبتاً جامع ،اسيتفاده همزميان و ترکیبيي از دو نظريية «انسيان
عامل» و «نظرية بازتولید تفسیري» است که به شرح گفته شده در بخش چارچوب مفهومي
اين نوشتار از سه منبع اساسي معرفت ديني اسالمي ،روانشناختي و جامعهشناختي فيراهم
آمده اسيت و ازايينرو ،مييتوانيد درک جيامعتير ،صيحیحتير و اسيتواري از دورة کيودکي و
مختصات آن و بهويوه عناصر هويتي مطلوب در اين دوره را در اختیار محققان قرار دهد.
بهمنظور يافتن مفهوم کامل و مطلوب هويت انسان و کودک در جمهوري اسالمي اييران
ميبايست همة متون و اسناد باالدستي در حوزة فرهنگ مورد تحلیل و ارزيابي قيرار گیرنيد.
ازاينرو ،شايسته است اسناد فرهنگي ديگر ازجمليه سيند مهندسيي فرهنگيي ،سيند تحيول
بنیادين آموزش و پرورش ،سند افق چشمانداز  ،6121اساسنامة سازمان ملي تعلیم و تربیت
و ...مورد تحلیل قرار گیرند .همچنین ميتوان پيووهشهيايي را درخصيوص بررسيي میيزان
انسجام دروني سیاستهاي فرهنگي با ساير سیاستهاي مندرج در اين اسناد ،میزان اجرايي
شدن و تحقق اهداف اين اسناد و نیز کیفیت اجراي آنها در هريک از سازمانهياي مربوطيه،
موانع احتمالي تحقق اهيداف ،آسيیبشناسيي محتيوايي آنهيا از حیي معیارهيايي ازجمليه
شفافیت ،امکان تحقق اهداف و ...طراحي و اجرا کرد.
شايان ذکر است نگارندههاي اين مقاله ،تحلیل اسناد يادشيده و ارزييابي کيالن از حيوزة
سیاست گذاري فرهنگي عرصة کودک را در دست مطالعه دارند .امید است در آينده بتيوانیم
نتاي ،اين رشته از مطالعات را به اطالع عالقهمندان برسانیم.
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برنامهريزي درسي» ،فصلنامة مطالعات برنامهريزي ،سال دوم ،شمارة  ،8ص 80ـ.017
 .1باقري ،خسرو ( ،)0930نوآوري :تعليم و تربيت اسالمي (چارچوب تئوري

و کاربرد آن) ،تهران،

هيأت حمايت از کرسيهاي نظريهپردازي.
 .1بلياي ،نورمن ( ،)0980طراحي پژوهشهاي اجتماعي ،ترجمة حسن چاوشيان ،تهران ،نشر ني.
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 .8بنت ،توني و کالين مرکر ( ،)0989ارتقاي پژوهش و همکاري بينالمللي براي سياست فرهنگي در
قدرت فرهنگ (مجموعه مقاالت کنفرانس استاهلم ،)0338 ،ترجمة ضياء تاجالدين ،تهران ،اداره کل
پژوهشهاي سيما.
 .3تبريزي ،منصوره (« ،)0939تحليل محتواي کيفي از منظر روياردهاي قياسي و اسـتقرايي» ،فصـلنامة
علوم اجتماعي ،سال بيستويام ،شمارة  ،10ص017ـ.098
 .01جناس ،کريس ( ،)0988دوران کودکي ،ترجمة سارا ايمانيان ،تهران ،اختران.
 .00جوادي يگانه ،محمدرضا و جليل عزيزي (« ،)0981هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانـان شـهر
شيراز با توجه به عامل رسانه» ،فصلنامة تحقيقات فرهنگي ايران ،سال اول ،شمارة  ،9ص089ـ.200
 .02جيمز ،آليوس ،کريس جناس و آلن پروت ( ،)0939جامعهشناسي دوران کودکي نظريهپـردازي
دربارة دوران کودکي ،ترجمة عليرضا کرماني و عليرضا ابراهيمآبادي ،تهران ،نشر رالث.
 .09خنيفر ،حسين و ناهيد مسلمي ( ،)0931اصول و مباني روشهاي پژوهش کيفي ـ رويکردي نو
و کاربردي ،ج ،0تهران ،نگاه دانش.
 .00رسولي ،مهستي و زهرا امير آتشاني ( ،)0939تحليل محتـوا بـا رويکـرد کتـب درسـي ،تهـران،
جامعهشناسان.
 .07رسولي رانيآبادي ،الهام (« ،)0931هويت انقالبي ـ اسالمي جمهوري اسالمي ايران در گفتمانهاي
مختلف سياست خارجي» ،فصلنامة سياست خارجي ،سال بيستوپنجم ،شمارة  ،0ص23ـ.08

کاوشي در سياستگذاري فرهنگي هويت کودک مطلوب در اسناد باالدستي جمهوري اسالمي ايران

 .01رفعتجاه ،ماريا و مژگان رضايي (« ،)0931تحليلي بر هويـت فرهنگـي دانشـجويان دختـر سـاکن
خوابگاه مطالعهاي تطبيقي در خوابگاههاي دولتي و خصوصـي شـهر تهـران» ،فصـلنامة مطالعـات
اجتماعي ـ روانشناختي زنان ،سال شانزدهم ،شمارة  ،0ص013ـ.001
 .01سجاديه ،نرگس ،خسرو باقري و محمدرضا مدنيفـر (« ،)0930اهـدا

واسـطي تربيـت در دوران

کودکي بر اساس رويارد اسالمي عمل» ،تربيت اسالمي ،سال دهم ،شمارة  ،20ص23ـ.77
 .08صديق سروستاني ،رحمتاهلل و قاسم زائري (« ،)0983بررسي گفتمانهـاي فرهنگـي پسـاانقالبي و
روندهاي چهارگانة مثرر بر سياست فرهنگي در جمهوري اسالمي» ،پژوهشنامه سياست فرهنگـي،
تهران ،پژوهشادة تحقيقات استراتژيک ،شمارة  ،70ص3ـ.98
 .03فاضلي ،نعمتاهلل و مرتضي قليج ( ،)0932نگرشي نو به سياست فرهنگي ،تهران ،تيسا.
 .21فرخنژاد ،رضا و تژا ميرفخرايي (« ،)0938بررسي هويتهاي کودک مطلوب گفتمان انقالب اسالمي
در شباة کودک سيماي جمهوري اسالمي ايران» ،فصلنامة علمي رسانههاي ديداري و شـنيداري،
سال سيزدهم ،شمارة  ،0ص013ـ.098
 .20قرباني بهابادي ،الهه (« ،)0931هويت کودکان ايران اسالمي در آموزش و پرورش دبستاني» ،مقالـة
ارائهشده در اولين همايش ملي هويت کودکان ايران اسالمي در دورة پيشدبستاني ،بازيابي شده در
وبسايت .www.sid.ir
 .22کريمي مله ،علي و ميثم بلباسي (« ،)0937اليـههـاي هويـت ملـي ايرانـي در برنامـههـاي توسـعة
جمهوري اسالمي ايران» ،فصلنامة راهبرد اجتماعي فرهنگي ،سال پنجم ،شمارة  ،08ص1ـ.78
 .29کورسارو ،ويليام .اي ،)0939( .جامعهشناسي کودکي ،ترجمة عليرضـا کرمـاني و مسـعود رجبـي
اردشيري ،تهران ،رالث.
 .20کيلي ،مري جين ( ،)0931درآمدي بر مطالعات کودکي ،ترجمة عليرضا کرماني ،تهران ،رالث.
 .27محسني تبريزي ،عليرضا و علي سليمي (« ،)0930تحليل محتـواي کيفـي قياسـي و بهـرهگيـري از
آموزههاي اسالمي در علوم اجتماعي» ،فصلنامة روششناسي علوم انساني ،سال هفـدهم ،شـمارة
 ،12ص097ـ.073
 .21محمدپور ،احمد ( ،)0931روش تحقيق کيفي ضد روش  ،2تهران ،جامعهشناسان.
 .21مثمني راد ،اکبر ،خديجه عليآبادي ،هاشم فردانش و ناصر مزيني (« ،)0932تحليل محتـواي کيفـي
در آيين پژوهش :ماهيت ،مراحل و اعتبار نتايج» ،فصلنامة اندازهگيري تربيتي ،سال چهارم ،شـمارة
 ،00ص081ـ.222
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