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 چکيده

 هواي برناموه  گانوه شوش  قووانين  در مطلوب کودک هويت معنايي هايسازه شناخت مقاله اين هد 

 نهوايي  هايداده بهدستيابي  روش و شده انجام کيفي رويکرد با نوشتار اين مبنايي پژوهش است. توسعه

 قووانين  صورتبه اسالمي جمهوري در مدتميان ةتوسع هايبرنامه است. کيفي محتواي تحليل تحقي ،

 اند.شده اجرايي يودحد تا و تصويب تدوين، تاکنون 8676 سال از سالهپنج

 ضمني ايگونهبه بلکه صري  طوربه نه توسعه هايبرنامه اين در که دهدمي نشان هايافته

 اند:شده مشخص کلي مقولة دوازده در مطلوب، نوجوانان و کودکان درحقيقت و انسان هايويژگي

 گرا،قانون .6 خالق، .7 خانواده، هايارزش حافظ .. مقتصد، و متعهد .4 ،ايراني .6 ،يانقالب .. من،ؤم.8

 سازة سه .زيستمحيط دوستدار ..8 ،کنشرر .88 دانش، طالب .81 شکوفا، .9 ،يفرهنر گرايتعامل .6

 اين بر بودند. متون اين از شدهاستخراج هايوارهنظام پربسامدترين انقالبي، و ايراني مؤمن، کودک

 ايران اسالمي جمهوري فرهنري انگذارسياست بررسي، مورد اسناد چارچوب در گفت توانمي اساس

 داراي ايران، سرزمين به مندعالقه مؤمن، انساني و کودک شتنددا قصد خود انقالبي هايآرمان بر بنا

 کنند. تربيت گراقانون و خالق خانواده، هايارزش حافظ مقتصد، و متعهد انقالبي، هايخصلت و روحيه

 و ايراني مؤمن، کودک شدهاستخراج هايمقوله همة معنابخش و مشترک مضمون رسدمي نظر به

 است. انقالب و اسالم هايارزش و باورها به روفادا و انقالبي اسالمي،

ي مفهووم  )چوارچوب  «يريتفسو  ديو بازتول» و «عامول  انسوان »ي هاهينظري اساس مقوالت از يبرخ

 و «شوکوفا » ،«ريپوذ تيمسوئول » ،«جوو رکتمشوا » ،«ستيز طيمح دوستدار» ،«مؤمن» شامل پژوهش(،

                                                        

 .golchin@khu.ac.ir، يدانشگاه خوارزم يگروه جامعه شناس یاردانش. 6

 mahdiabbasi93@gmail.com ،يدانشگاه خوارزم يفرهنگ يگذاریاستس يدکتر يدانشجو. 1
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 مهوم  مقووالت  اموا  هستند. انطباق قابل ،ياتوسعه اسناد ازشده استخراج مقوالت با ،«کنشرر» تيدرنها

 در «آشونا  عوت يطب» تيدرنها و «ييجوييبايز» ،«يکوکارين» ،«يکاودرون» ،«تندرست» مانندي رريد

 نداشتند.ي راهيجا ،يبررس مورد اسناد

 محافظت ضمن که کننديي هااستيس نيتدو به اقدام ت،يهوي فرهنر انگذارسياست است ستهيشا

ي هوا انيبن باي جد تعارض که بيرقي هاسازه به شدن،يجهان عصر دري بوم فرهنگ تيهو از هوشمند

 خوود ي تيهوي هااستيسي رياثرپذ وي اثرگذار زانيم تاکنند  توجه زين ندارندي اسالمي جمهوري معرفت

 دهند. شيافزا را

 کليدي واژگان 

 .نشديجهان توسعه،ة برنام ت،يهو ،يفرهنرگذاري سياست مطلوب، کودک
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 مقدمه .0

 مختليف،  هياي گيرايش  و هيا انديشيييه  معيرض  در گرفتن قرار گوناگون، هايارزش رواج

 بيه  را خيود  و شيييده  بیگانيه  خيود  از کيه  بيرده  فيرو  ياورطه چنييان در را امروزي انسييان

 هنجارهيايي  و هيا ارزش کثيرت  از معجوني امييروزي انسان شخصیت .است سپرده فراموشي

 در اسيييت.  کشيييانده  حیراني به زندگي مسييیرهاي کشيياکش در را او هک بوده ناهمخوان

 از جهاني نیروهاي شود؛مي معین اصلي متناقض نیروي دو با معموالً ملي هويت مدرن، عصر

 تکيه تکه و کامل را ملي هويييت همزمان، طوربه که ديگر سييوي از محلي نیروهاي و سويي

 و يگانيه  )جوادي شوندمي تقويت جهاني ارتباطات روندهاي ةوسیلبه پديده دو هر و کنندمي

 (.691 :6397 عزيزي،

 شيمار بيه  ياجتمياع  و يانسيان  عليوم  در برانگیيز مناقشيه  و دهیچیپ میمفاه از يکي تيهو

 سيازد. يمي  تير گسترده را آن ييمعنا قلمرو گوناگون، ينمودها که  یح نيا از ديشا رود.يم

 نيتير يعميوم  تيا  يفيرد  اتیي تجل نيتير يخصوصي  از آن ةدامني  که يادهيپد عنوانبه تيهو

 يفیط انیم در که بوده يگريد و خود کیالکتيد حاصل ،ردیگيدربرم را ياجتماع يهاحوزه

 قيرار  يبرگشيت  و رفيت  حرکتيي  در يفرهنگ و ياجتماع يساختارها و ذهن ييمعنا ةشبک از

 و نبيوده  ثابيت  که ينسبت .ابدييم دست فیط سر دو انیم ينسبت به مبنا نيا بر و ردیگيم

 يگير يد بلکيه  (ييمعنيا  ة)شيبک  خيود  از تنهيا نيه  که يرییتغ .کند رییتغ است ممکن آن هر

 شود.يم يناش زین (ياجتماع )ساختار

 اغليب  کيه  آنجا تا است يکیالکتيد ةرابط نیهم از ثرأمت زین تيهو و فرهنگ انیم وندیپ

 نأشي  يگير يد و خيود  انیي م نسيبت  در آن ازممت نقش ةواسطبه فرهنگ يبرا نظرانصاحب

 معنيا  نيبيد  کننيد. يم قلمداد يفرهنگي ادهيپد زین را تيهو و شده قائل تيهو در يمستقل

 ،يروحيان  و )آشنا ابدييم ياندهيفزا تیاهم ،تيهو سطوح گريد با سهيمقا در يفرهنگ تيهو

6391: 609.) 

 اجتماعي هاينظريه در آن، پیرامون هاييپرسش و فرهنگي هويت به توجه اخیر هايسال در

 تيي هو .(x: 6111 6)هيال و گيي،   اسيت  شده نمايان يانسان علوم و يفرهنگ مطالعات فرهنگي، و

 گيروه  کيي  در (غیررسيمي  ايي  يرسيم ) تيعضيو  از کيه  اسيت  شيتن يخو از يبرداشت يفرهنگ

 هيا، نگيرش  هيا، ارزش باورهيا،  ش،داني  گسيترش  و انتقيال  يمبنا بر و گیردمي تأنش ياجتماع
                                                        

1. Hall & Gay. 
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 .(122: 1227 6)دافون، است استوار اعضا نیب يمشترک و نیمع يزندگ هايشیوه و هاسنت

 گيروه،  کيي  يمعنو بافت يکپارچگي و يهمبستگ از است عبارت يفرهنگ تيهورو، ازاين

 نظير  از و داننيد يم همبه متعلق ار خود حوزه، کي افراد آن، ةواسطبه که جامعه اي و اجتماع

 و ييهمنيوا  زانیي م بيه  يفرهنگي  تيي هو معنا نيا در .شونديم شناخته همبه متعلق گرانيد

 از (و... دوليت  ن،يي د خيانواده، )ي اجتمياع ي اهنهاد و جامعه يکل فرهنگ يهنجارها رشيپذ

 (.622 :6317 ،ييرضا و جاهرفعت و 309: 1222 1)سوسمن،دارد ي بستگ شخ  هري سو

 علمييي،  نهياد ي سيو  از کيه  (6119ي6199) فرهنگي ةتوسع جهاني ةده ةبرنام اساس بر

 قيرن  در جهياني  هياي برناميه  مبنياي  و شده نيتدو (يونسکو) متحد ملل فرهنگي و آموزشي

 ،جهيان  کشيورهاي  ةهمي  در فرهنگيي ة توسيع  اهيداف  ازي کي ي ،اسيت  گرفته قرار نیز جديد

 (.66 :6371 ،ي)اجالل است شده عنوان «يفرهنگ تيهو تيتقو»

ي روهاینافزايش  به رو اقدامات وي المللنیبي اجتماعي ي اسیس تحوالت به توجه با

 امحاءي حت و کردن متأثر دري سع انحاء ازي نحوبه کهي فرامرزي اقتصاد وي اسیس

 به شيخو بمطلوي هاتيهو قبوالندن زین و مختلف جوامعي فرهنگ وي محلي هاتيهو

 در تا داشته آن بر را دارشهير تمدن و فرهنگ صاحبي کشورها شتریب اند،داشته را جوامع

 .ي کنندجدي هايزيربرنامه و هاگذاريسیاست به اقدام ندهيفزاي هاتهاجم نيا مقابل

 نیهم به و بپردازد خود فرهنگ يمحتوا از مراقبت و نظارت به است الزم يکشور هر

 ةعرضي  و انیي ب ةتوسيع  و تيي حما و هنير  ،يتيرو  يبرا ييهااستیس وضع به ريناگز دلیل،

 يبييرا الزم اریيياخت از يکشييور چنانچييه اسييت. شيخييو يمليي تيييهو عناصيير يفرهنگيي

 از يکشيور  نیچني  گفت توانيم باشد، برخوردار خود يفرهنگ ةنديآ ةدربار يریگمیتصم

 يهنير  يهيا نشيآفر و هاتیقخال بتواند که معنا نديب است. تیحاکم يدارا يفرهنگ نظر

 کيرده  ينگهدار و عيتوز خود يتیحاکم ةمحدود در را يفرهنگ محصوالت و دهد ،يترو را

 ها،استیس نيتدو در هادولت ييتوانا انگریب يفرهنگ تیحاکم کند، ريپذدسترس را آنها و

 اسيت  يملي  يفرهنگي  يهاتیفعال از يبانیپشت يبرا ييهابرنامه ياندازراه و نهادها سیسأت

 .(3: 6111 3)جکسون و لیموکس،
                                                        

1. Daphne. 

2. Sussman. 

3. Jackson & Lemieux. 
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 برخيوردار  بسزايي اهمیت از نوجوان و کودک قشر به بیشتر توجه جامعه افراد میان از

 آاليشبي سرشت حاکمیت و رمز و راز از سرشار پاکي، و معصومیت از لبريز کودکي است.

 و ييافتن  کيردن،  وجيو جسيت  پيذيراي  وا ذهنيي  هياي ظرفیيت  دوره ايين  در اسيت.  آدمي

 انييسان  تفکير و شخيصیتي هايپايه کيه اسيت زمياني نوجواني هايسال است. فراگرفتن

 باورهيا ترتیب بدين است. ناپذيرپايان آموختن، و يافتن براي او عطش و گیيردميي شيکل

 و لطیييف  طبييع  .شييود مييي  نهادينيه و گرفته شکل دوره ايين در ايرييشه اعتقيادات و

 سيياده،  يمنطييق  نوجيواني  و دارد تيري قوي الگوسازي و پذيرش استعداد کودک، ثرپذيرا

 .دارد زالل و روان

 هياي تيالش  پاسيداران  و وارثان ،جامعه هر فرداي صاحبان نوجوانان، و کودکان کهازآنجا

 دهیکشي  شچال به و شدنيجهانة ديپدة نديفزا گسترش به توجه با زین و هيستندگذشتگان 

 ظهيور  وي مجياز ي فضيا  بيه ي دسترسي  روزافزون گسترش ها،دولتي فرهنگ تیحاکم شدن

 را عرصيه  نيي ا در هيا دولتي جد ورود ضرورت ،يفرهنگي سوداگر کرديرو با ديجد گرانيباز

 کند.يم برابر چند

ي جمهيور  ايي آ کيه  سازد روشن ابتدا تا کوشديم حاضر مقاله شد، گفته آنچه به توجه با

 وي کيودک  دوران در تيي هوة مسيئل  بيه  توسيعه ي هابرنامهة گانشش نیقوان در رانياي اسالم

ي باالدسيت  اسناد نيا در پاسخ، بودن مثبت صورت در و ر؟یخ اي است داشته اهتمامي نوجوان

 وي اجتمياع  ،ياقتصياد  شيرفت یپ و کيرده ي زيي رهيي پا را کشورة نديآ و مدتانیمة توسع که

 مطليوب ي فرهنگي  تيي هوي بيرا ي عناصير  و ابعاد چه است، ادهد قرار خود هدف راي فرهنگ

 است؟ شده گرفته نظر در نوجوانان و کودکان

 قيتحق ةنيشيپ. 2

 کودک تيهو به يياعتنايب اي توجه مقاله نيا ييمبنا پووهش ةمسئل که شد آشکار

 البانق از پس کشور ياجتماع ي ياقتصاد ةتوسع يهابرنامه در آن عناصر و ابعاد و مطلوب

 ياقدامات و هااستیس نتريمهم يحاو قتیدرحق نظردم ايهتوسع يهابرنامه است. ياسالم

 يهاشهياند و ياسالم انقالب يهاآرمان اساس بر جامعه ةنديآ ساختن يپ در که است

 است. رانيا ياسالم يجمهور انگذارسیاست و رهبران

ي هيا برناميه يي معنيا  نظام وي ماسال انقالب رهبران مکتوب وي شفاه اناتیبي بنددسته



 0011و زمستان نامه علمي پژوهشي دين و سياست فرهنگي / شمارة هفدهم / پاييز دوفصل

 

54 

 «مطليوب  کودک» ،ياسالم انقالب رهبران ةشياند در دهد،يم نشان کودکة شبکي ونيزيتلو

 نيي ا .اسيت  وي يذاتي  اسيتعدادهاي  ييشکوفا و يجسم ،يروح قواي افتني پرورشمعناي به

 ،يراني يا ،ميؤمن  کودک هايتيهو شود.ينم سریم «دیوحت» مرکزي دال به توجه بدون مهم

 مطليوب  کيودک  تيي هو هفت ،ريپذجامعه و ستتندر مدار،اخالق دان،فلسفه و عالم ،يانقالب

 هياي تیجيذاب  از منيدي بهيره  لیدل به ونيزيتلو دهند.يم لیتشک را ياسالم انقالب گفتمان

 شيدن  يدروني  خيود،  تيي هو از کيودک  مخاطيب  برداشت بر همانندسازي، قدرت و رييتصو

 هياي شکل به کودکي تخصص ةشبک د.گذاريم ریثأت وي فتارير و فکري الگوهاي و فرهنگ

 ينیمأتي  و ديیتول هايبرنامه مجموع در و است کرده برساخت را مذکوري هاتيهو مختلف،

 را ييبازنميا  نيشتریب بیترت به ،مؤمن و دان فلسفه و عالم ،ريپذجامعه کودک تيهو شبکه،

 .(6319 ،ييفخراریم و نواد فرخر.ک: ) اندداشته

 انقالب از بعد هايدولت بر حاکم فرهنگي يهاگفتمان هب رويکردي با که ايمطالعه در

 متن همة در ايراني و ملي هويت عناصر و هاهيال بررسي به است، شده انجام ايران در اسالمي

 ،يعمران ،ياقتصاد هايبخش از اعم ي ايران اسالمي جمهوري ةتوسع گانهپن، يهابرنامه

 تيهو» ،«ياسالم تيهو» الية سه .است پرداخته توسعه برنامة هر تفکیک به ي و... ياسیس

 بنا طورکليبه شد. داده تشخی  توسعه هايبرنامه از هريک در «متجددانه تيهو» و «يرانيا

 هايبرنامه اين هويتي و فرهنگي عناصر بین چشمگیري تمايز و تفاوت اسناد، اين ةمطالع بر

 هويتي برجستگي ،آنها بر حاکم گفتمان از ثرأمت هابرنامه اين و ندارد وجود گانهپن، ةتوسع

 .(6310 ي،بلباس و مله يمي)کر دارند. هااليه و عناصر ديگر با مقايسه در نسبي

 مهيم  يةال سه ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش نيادیبن تحول سند در نیهمچن

 تکرار تعداد انیم نيا از .متجددانه و يرانيا ،ياسالم: از اندعبارت که شوديم مشاهده يتيهو

 يهاهيال از شتریب اریبس پرورش و آموزش نيادیبن تحول سند در ياسالم تيهو يهاشاخ 

 دهيد يم نشان دبستان يفارس يدرس يهاکتاب يمحتوا لیتحلهمچنین  است. يتيهو گريد

 وجيود  يتيهيو ي هيا مؤلفيه  کتياب، ي هاعکس درصد 6/01 و مطالب کل از درصد 16 در که

 درصيد  3/13 در و يملي  تيي هو يهيا مؤلفيه  ،مطاليب  درصيد  1/06 در زانیي م نيي ا از دارند.

 (.6317 ،يبهابادي قربانر.ک: ) اندداشته يبرجستگ (ي)اسالمي نيد تيهو يهامؤلفه

 يية اتحاد در مشيترک  خيتيار  و راثیي م اروپا؟ يفرهنگ راثیم» عنوان تحتي امطالعه در

يية  اتحاد مردم ايآکه  است شده مطرح پرسش نيانخست  (،1227)« اروپا( زاندا)چشم اروپا
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 ايي  مشيترک  خيتاري فرهنگ تيهو مهمي هاجنبه ازي کي ؟ي دارندواحدي فرهنگ تيهو اروپا

 مربوط آثار آن، راثیم شوند.يم مشخ  راثیم بايي هاخيتار نیچن است. مشترک خاطرات

ي اوهیشي  راثیي مرو، ازايين  انيد. شده انتخاب شدن، حف ي برا کهبوده  جامعه کي گذشته به

 شود.يمي تلق افراد فيتعري برا

 بيه  مطالعيه  نيي ا است نکرده میتنظ را خود راثیم فهرست هنوز اروپاية اتحاد امروز به تا

 نيا کهي زمان کندمي اشاره وپرداخته  اروپاية اتحادي کشورهاي جهان راثیم لیتحل و هيتجز

 دهنيد؟ يمي  نشيان  را اروپيا  خيتيار  ازي ريتصيو  چيه  شوند،يم جمع هم باي خيتاري ادبودهاي

 اروپيا  کيه  دهديم نشان اروپاية اتحادي اعضا توسط شدهفهرست تيسا 191 لیتحل و هيتجز

 بيه  عالقيه  ریاخي هاسال در کند.يمي معرف شدهيشهر وي حیمسة قار کي عنوانبه را خود

ية اتحاد ادغام به است ممکن عالقه نيا و افتهي شيفزاا کل کي عنوانبه اروپاي برايي نمادها

 ازي بخشي يي هيا پيووهش  اساس بر نکهيا، پووهش نيا درة قابل توجه نکت باشد. مرتبط اروپا

 اردوگياه  و تسيآشيو  همچونيي هامکان و است گرفته شکلها جنگة لیوسهبيي اروپا تيهو

 دهيد. ميي  نشيان  را اروپيا  خيتيار  هياي هصفحترين کيتار از يکي آثار ،ماوتهاوزن ياجبار کار

 و انتخياب  کيي کدام اروپا در موجودي خيتار آثار انیم از نکهيا معتقدند سندگانينو، رونيازا

 ويي بازنميا  بيه  سيرانجام ي خيتيار  راثیي م چراکه: ستیني آسان کار شوند، فراموش کيکدام

 .(1227 6،گورپ و رنس)ون دارد ارجاع تيهوي ریگشکل

 يفرهنگي  تيي هو ياجيزا  حيتشير  بيه  (،1220) تنيوع  و تيي هو :يياروپا فرهنگ سند در

 کيه  اندشده ذکر اروپاية اتحاد در مطلوبي هاتيهو سند نيا در است. شده پرداخته يياروپا

 ،يميذهب  و يفرهنگي نیب يوگوگفت تيوقت، يفرهنگ تنوع ،يفرهنگ يآزادازجمله  يمیمفاه

 قحي  مشترک، راثیم به احترام مشترک، نيادیبنهاي ارزش اساس بر ييوپاار وحدت تيتقو

 و مشيارکت  ،ياجتمياع  انسجام بشر، حقوق به احترام ،يچندوجه تيهو جاديا ،يفرهنگ انیب

 تيي درنها و کیي دموکرات و نشيده میتقسي  ياروپا به احترام ،يمدن و يآموزش حقوق ،يهمراه

 .شودمي شاملرا  مشترک ةنديآ و مشترک خيتار از مشترک حس ةتوسع

 توسيط  کيه  (1260) داريي پاة توسيع ي بيرا  1232 کار دستور ما: جهان ساختن دگرگون سند

 راي اقيدامات  هيا دوليت  1232 سيال  در سيت يبايمي  کيه  دارديمي  انیب است، شده نيتدو ونسکوي
                                                        

1. Van Gorp & Renes. 
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 نيي ا دهنيد.  انجيام  خياص يي هيا يوگي يو بيا ي شيهروندان  تیي ترب و هانهیزمکردن  فراهم منظوربه

 ،يتیجنسي ي تسياو  برابير،  آميوزش  از برخيوردار  سيالمت،  رفياه، ي دارا افراد: از اندعبارت هايوگيو

ي دارا و توانمنيد  زنيان  و دختران خشونت، فاقد ،يجهاني شهروند جو،صلح بشر، حقوق به معتقد

 ،يفرهنگي  راثیي م پاسيدار ، ختنيه  و زودهنگام ازدواج از شدهمحافظت و جومشارکت، برابر فرصت

 پاسيدار  گسيترده،  مشيارکت  ر،یي فراگ عيدالت  دوسيت، عيت یطب و داريپاي زندگي هاسبک از آگاه

 ورزش. تيدرنها و متقابل تفاهم ،ياجتماع انسجام ،يجهاني شهروند اخالق ن،يادیبني هايآزاد

ي ي خيتار راثیمبسیارند و  سازتيهو منابع که دادند نشان شدهانجامي هاپووهش

 لیتشک را منابع نيا ازي بخش تنها و...ي اجتماعي هارسانه ،يدستباال اسناد ،يفرهنگ

 اشارهي ابيتيهو بري فرهنگ راثیم تیاهم بهي خوببه ،يرنس و گروپونة مطالع دهد.يم

 در کودکة شبکي ونيزيتلوي هابرنامه تیاهم برشمردن با زین نوادفرخ کار کنند.يم

 اعمي ي باالدست اسناد گاهيجا زین شدهيبررس آثار ريسا و پردازدمي قشر نيا بهي بخشتيهو

 دهد.يم نشان ت،يهويي معناي هاسازه و اجزا انیب در راي ي خارج وي داخل از

 اسيت ي باالدست اسناد به پرداختن اوالً شوديم پووهش نياي تازگ و زيتما باع  که آنچه

 را کشيور  در توسيعه ة گانششة برنام نیقوانهمة  اًیثان اند،شده ليتبد االجراالزم قانون به که

 و هنر فرهنگ، يهابخشي عني هنر و فرهنگ با مرتبط يهابخش ثالثاً و کرد خواهدي بررس

 لیتحل مورد توسعهي هابرنامه ثارگرانيا امور بخش تيدرنها و يعموم آموزش بخش ورزش،

 اهيداف  به نسبت داسنا از بخش نيا گراننيتدواينکه  فرض با .گرفت خواهند قرار يبررس و

 اند.داشته را الزم التفات وي آگاه ،ياسالمي جمهور نظامي فرهنگ مطلوب ياندازهاچشم و

 يمفهوم چارچوب. 3

 ،هيا آن از برآميده  میمفياه  و هيا هيي نظر تيا شود کوشیده مي معموالً يفیکي هاپووهش در

 هيا داده يگردآور فرايند و دانیم کردن روشن يبرا يچراغ همچون و ريپذانعطاف يصورتبه

ي مفهيوم ي هابح  از برآمدهي هارتیبص و میمفاه از حاضر نوشتار در رو،نيازا د.نشو لحاظ

 است. شده استفادهي نظر و

 تيهو. 3ـ2

ي تلقي شخص وي فردي امر را تيهو ت،یشخص پردازانهينظر و شناسانروان شتریب
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 و شوديم مربوط فردي احساس وي تیشخصي هاصهیخص به تيهو که باورند نيا بر و کرده

 و هادهيا حالنيباا کنند.يم فايا تيهو پرداخت و ساخت دري ضروري نقشي رواني هافرايند

 که دهديم نشاني فرهنگي اجتماعي هاهينظر چارچوب در کیناميد کامالًي هابرداشت

 وي اجتماع مختلفي بسترها دري رونیب شکل به و شده برساختهي درون شکل به تيهو

ي اجتماع برداشت در .است متفاوت گريد طیمح بهي طیمح از و شده ساخته نو ازي فرهنگ

 شکل جامعه و فرد انیم کیالکتيدة واسطبه تيهو که شوديم ادعا تيهو ازي فرهنگي 

 گريد افرادي اجتماعي ایدن از جدا ت،یشخص در افتهييتجلي اجتماع تيهو رد.یگيم

 مراحلة واسطبه وي اجتماع صورتبه تیشخصاما  ،است ریتغم و همتايب فرد معناست.يب

 شود.يم ساختهي اجتماع کنش و شدنياجتماع مختلف

 يفرهنگ استيس وي فرهنگگذاري . سياست3ـ1

 در يعميوم  يهيا سيازمان  و نهادهيا  حاکميان،  ها،دولت ةمداخل از يگوناگون هايشکل اگرچه

 و يفرهنگيي اسييتیس امييا ،اسييت داشييته ودوجيي زیيين تييهیمدرن فراينييد از شیپيي فرهنييگ ةحييوز

 هستند. مدرن هاييپديده ،روندمي کاربه امروزه که ايشیوه به کمدست يفرهنگگذاري سیاست

 د.يآيم حساببهي عمومگذاري ي سیاستهارمجموعهيز ازي کي يفرهنگگذاري سیاست

 از مختليف  فيرتعيا  ةهمي  رسديم نظر به اما است شدهي فرهنگ استیس ازي متعدد فيتعار

 نکيه يا کيم دسيت  ايي  دارندتأکید  يحت و اشاره هادولت نقش بهي اگونهبه ،يفرهنگ استیس

 يفرهنگي  اسيت یس ياجيرا  و نيتيدو  فراينيد  در ثرؤمي  و ياصيل  سيطوح  از يکي ي را هيا دولت

 از تردهگسي  ةمجموعي  چهيار  در يفرهنگي  استیس :معتقدند مرکر و بنت کهچنان انگارند.يم

 قيرار ي بررسي  ميورد  هيا چيارچوب  نیهمي  در و افتيه ي تيي موجودگيذاري  تي سیاسهاطهیح

 ؛يفرهنگي  يهيا نهياد ي هيا اسيت یس ؛يمحلي  تيا  يمل سطح از هادولتي هااستیس رد:یگيم

 )بنيت  مصرف و مشارکت ةطیح به مربوطي هااستیس و يمدن ةجامعي هانهادي هااستیس

 (.611 :6393 مرکر، و

ي سيازگار  و نظير اتفياق ي نيوع  جياد يا ،يفرهنگي  استیس زا انتظار مورد کارکرد نتريمهم

 اسيت.  ميردم  رشيپيذ  ميورد  و مشترکي باورها وها ارزش لقخَ قيطر از جامعه دري فرهنگ

 اسيت،  نينمياد  نظمي نوع تیتثب و جاديا درصددي اجامعه هر دري فرهنگ استیس ازآنجاکه
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 دارد جامعيه  هير  دري اسي یس سيامان  شيکل  اي ياسیس نظام با استوار وندیپ و کينزد ارتباط

 (.360ي361 :6311 چ،یقل وي )فاضل

 يمل تيهوگذاري . سياست3ـ3

 کيه  شيود يمي  انجيام  کيالن  وي فرعي  اي يي ستمیرسيز خرد، سطح سه درگذاري سیاست

 اجتمياع  شيامل  کيالن  استیس رايز رد؛یگيم قرار کالن سطح دري مل تيهوگذاري سیاست

 کنييد.يميي لحيياظ راي عیوسييي عمييوم منييافع و تيييموجود و شييوديميي کييل کييي عنييوانبييه

 عنوانبهي سازتيهورو، ازاين است. الزمي امر جوامعيي ماناي براي مل تيهوگذاري سیاست

 حاصيل  خيود يخودبهي هدف نیچن است. مهم هادولتي براي اجتماع انسجامي اصل سازوکار

 هيا دولت کهست رونيااز است. گسترده و کارآمديي هاگذاريسیاست مستلزم بلکه ،شودينم

 دهند. ساماني تيهوگذاري سیاست راه از راي سازتيهو فرايند کوشنديم

 مطلوب کودک تيهو. 3ـ6

 بيا  کيه  ندازنيد یب کيودک  بهي نگاهاند کوشیده وستهیپي اسیس وي اجتماع پردازانهينظر

 دهني يآ بيه  نسيبت  تفکراتشيان  بيا  و باشيد  سيازگار ي اجتماع اتیحة دربارن آنا خاص نگرش

 اسيت یسي نوعي فرهنگگذاري به عبارت ديگر سیاست (.61 :6399 )جنکس، ابدي يوستگیپ

 گردد.يي اجرا ،ياعمال و هابرنامه قالب در ديبا کهي فرهنگ

 گروه کودک گناه،بي کودک ،يفطر کودک شرور، کودکيي مانند معناي هاسازه

 کودک ،يساختاري عاجتما کودک ،يعیطب کودک فعال، ،کودکيالهیقب کودک ت،یاقل

 کودک ،کنترل از خارج کودک ،خواه(ادهي)زي برف گلوله کودک ،قهرمان کودک ،معصوم

 کودک ،يقربان کودک ،کاال همچون کودک ،ريپذجامعه ةرندیادگي کودک ،ياتورینیم

 ،پروت و جنکس مز،یج ؛1263 1؛ فرگوسن،61ي63: 1220 6)سورن، خالق اي يجهان

 ازي بخش تنها، (11ي10 :6313 کورسارو،؛ 161ي129 :6311 ،يلیک ؛90ي31 :6313

 کودکان و اندداده نسبت کودک بهي متمادهاي قرني ط که استيي معناهاي وارهنظام

 افراد نگاه از را مطلوب کودک ريتصو قتیدرحق م،یمفاه نيا اند.کرده فيتعر آن با را خود
                                                        

1. Sorin. 

2. Ferguson. 
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ي نوع چارچوب در بوده بنا که سازديم آشکاري خيتار مشخ ي هادوره در ييهاگروه اي

  شود. محقق و برساختي فرهنگ استیس

ي کلطيور بيه  و مقيوالت  م،یمفياه  انیي ب، مطليوب  کيودک  تيهو از منظور نوشتار نيا در

 منبيع  هير  ايي  رانيي اي اسيالم ي جمهيور ي فرهنگي گذاري سیاست منظر از که استي عناصر

همة  و کودکان در ريتصاو آن تحقق خواهان و رسديم نظر به مطلوب وي مانآر ،يسازتيهو

ي باالدسيت  اسيناد  در مطلوب کودک و انسان مفهوم کردنيي اجرا وي طراح هستند. هاانسان

 ليي ذ شيود، يمي  انجيام ي حکومت اي يدولتي نهادهاي سو از ازآنجاکه رانياي اسالمي جمهور

 وي فرهنگيي اسييتیس مفهييوم دو ليييذ خيياص طييوربييه وي عمييومگييذاري سیاسييت مفهييوم

 ،يامير  نیچني  بيه  نسيبت  ریتعب نيترکينزد هرچند رد.یگيمي جاي فرهنگگذاري سیاست

 ميدت انیي مي اتوسيعه  اسيناد  در کيه  اسيت ي ملي  تيهوي فرهنگگذاري ي سیاستنوع همانا

 آني سيتا را در توسعهي هابرنامه ديبا کهي متعالي هاآرمانعنوان به رانياي اسالمي جمهور

 است. شده گنجانده د،نکن حرکت

 تيي هو نجايا در و تيهو اصل (يبرساخت وي )تعاملي اجتماع جنبة به توجه باحال، بااين

ي هيا نيه یزم ،يرانيا کودک و انسان مطلوب عناصر تحققي برا است ستهيشا مطلوب، کودک

 و منسيجم  ه،تي افيسيازمان  حيال نیدرعي  وي عي یطبطور به آني تعامل وي اجتماعي ریگشکل

 شوند. گرفته نظر در متفاوت اي معارضي روهاین به توجه با منظم

 مطليوب  تيي هويي شناسيا ي پي  در نکيه يا بيه  نظير  ،پيووهش  يهاافتهي لیتحل ةمرحل در

 احسياس ي جيامع ي مفهيوم  چارچوب به ازین م،یهستي باالدست اسناد در نوجوانان و کودکان

 وي شناسي جامعيه  ن،يي دة حيوز ي ماننيد  صصي تخي کردهايروي ارهایمع اساس بر که شودمي

 از شيده اسيتخراج ي هاافتهي بتوان تا باشد،کرده  اشاره مطلوب کودک تيهو به ،يشناسروان

 دیي بازتول» و «عاميل  انسيان »يية  نظر دو رو،نيي ازا کرد.ي ابيارز و سهيمقا آنها با را اسناد متن

 و تيي هو گفتية شیپ میمفاه با بمتناس، گريکدي با انسجام وي سازگار برافزون که «يریتفس

ي لیتحل چارچوب مجموعدر هستند، کودکان با مرتبطي هاحوزه دري فرهنگگذاري سیاست

 م.يپردازيم آنها بهطور مفصل به ادامه در دهند.يم شکل را پووهش نيا

 عامل انسانية نظر .3ـ4ـ1

 ييغيا  يهدف به يآدمرسیدن  يبرا ياعرصه سراسر ،يویدن اتیح ةپهن ،ياسالم نگاه در

 آن بيه دسيتیابي   يبيرا اي هيسرماعنوان به انسان عمر ةلحظ لحظه و است بهیط اتیح منابه
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 يزنيدگ  و عمير  از يبخشي  مقيام  در يکيودک  ةدور دگاه،يد نيا در رو،نيازا .شودمي محسوب

 نسيبت  ديبا حالنیدرع شود. يتوجهبي آن به نسبت اي ردیگ قرار هیحاش در تواندينم انسان

 تیي اهم و نقيش  ميورد  در قضياوت  قيت یدرحق کيرد.  نییتب را يبزرگسال دوران با دوران نيا

عنيوان  بيه  اسيت.  يشيناخت انسان يمبنا بر مترتب به،یط اتیح به دنیرس در يکودک دوران

 را يريپيذ شيکل  و انعطياف  نيشتریب که شود گرفته نظر در یئيش شکل به انسان اگر نمونه،

 شکل نيبهتر به زبردست ياستاد توسط وقت اسرع در تا است آن ازمندین و دارد يکودک در

 شيکل  يمعنيا به را تیترب اگر .شوديم يتلق تیترب ييطال دوران يکودکة دور شود، ساخته

 انجيام  يسياز يشيرط  اسياس،  آن بر که است معتقد نریاسک کهگونهآن ميریبگ نظر در دادن

 را انسان که لحظه همان از به عبارت ديگر .شوديمشروع  هنگامزود اریبس ،تیترب و شوديم

 يية نظر در مقابل، در است. انجام قابل زین يسازيشرط کرد، آموزدست توانيم وانیح بسان

 در آن بيودن  رنيگ کيم  و اتشیح و تیترب در يآدم تیعامل تيمحور لیدل به عمل، ياسالم

 الشيعاع تحت را يبزرگسال ندورا که ابدي يتيمحور چنان تواندينم دوران نيا ،يکودک دوران

 ييگيو  کيه  کيرد  بزرگاي اندازه به را يآدم اتیح ةدور نيا توانينم رو،نيازا دهد. قرار خود

  .شوديم نهاده بناه دور نيا در انسان حرکت ياصل ریمس

 عواميل  و مختليف  يروهاین و قوا ييزورآزما از يدانیم ،يآدم وجود ،دگاهيد نيابر اساس 

 از يبي یترک ،يآدمي  جسم .اوستي درون يروهاین وها ضعف ظهور ةعرص زین وي رونیب رگذاراث

 گير يدقيواي   مراعات و مالحظه بدون را شيخو کار قوا، نيا از کيهر و است متضاد يروهاین

 روهيا ین و عواميل  نيي ا انیي م کشيمکش  يکلي  نيد يبرا که نجاستياپرسش  اما دهديم انجام

 سيوي  از و نیروهيا،  اين ةهم برايند سويک از که آنچه عمل، اسالمي نظرية منظر از ؟ستیچ

 بيا  آدميي  اوسيت.  «عميل » اسيت  آدمي شخصیت ةکنندتعیین انباشته، صورتبه خود ديگر،

 بيا  تجيارت  و خيويش  موجودييت  سياختن  حال در عمل، در خويش خواست ساختن متبلور

 .(16ي12 :6311 ديگران، و )سجاديه است خود وجودي هايسرمايه

 بيه  توجيه  بيا  .اراده و لیي م معرفت، اند:دسته سه بر انسان عمل يمباد ،هينظر نيا در

 در ،يروني یب و يدرون از اعم انسان، از يحالت اي جلوه هر گفت توانيم عمل، ةگانسه يمبان

 بياقري،  و )بياقري  باشيند  ميذکور  يمبنيا  سه بريمبتن که شوندمي محسوب عمل يصورت

 (.90ي91 :6397
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 بيه  يآدمي  در کاميل  صيورت بيه  عمل يمباد که است بلوغ هنگام رد ،هينظر نيا منظر از

 در را يبنيد مرحليه  ينيوع  توانيد ميي  آن اقتضيائات  و بليوغ  مفهوم بر تمرکز رسند.يم ظهور

 کيه  باشيد  مهيم  نيا نشانگر تواندمي زمان، نيا در فیتکلشروع  زند. رقم يتیتربهاي تیفعال

 نيي ا بير  ندارد. را ياراد عمل انجام و فیتکل نگرفت دوش به يآمادگ هنوز فرد بلوغ، از شیپ

 دارد. وجيود  يجيد  يزيتميا  آن از پيس  و بليوغ  و يکيودک  ةدور انیي م گفت توانمي اساس،

 در يو يشيناخت أمبد رود.ميي  شیپي  شيناخت  و لیم أمبد دو محور بر شتریب کودک يزندگ

 در الیي ام وسي کيي  از ن،یهمچني  داشيت.  يکيامل  انتظيار  آن از توانينم و است نيتکو حال

 پررنگ نحو به اراده هنوز گر،يد يسو از و برخوردارند يشتریب قدرت ازها شناخت با سهيمقا

 و ندارد را شيخو الیام ياخالق ریتدب توان کودک رو،نيازا است. دهینرس ظهور به کودک در

 نيتکو حال رد بپردازد. آنها انتخاب و يابيارز ،يبررس به الیام از فراتر ديدگاهي از تواندينم

 دوره نيي اي تي یتربهاي تیفعال يرو شیپ رااي وهيو مالحظات زین کودک يشناختأمبد بودن

 (.33 :6311 گران،يد و هيسجاد؛ 136 :6316 ،يباقر) دهدمي قرار

ساز نهیاما زم ،است تیترب يبرا يآمادگ اي دیدوران تمه ه،ينظر نياز منظر ا يکودک ةمرحل

برعهده ندارد. اقدامات  يافهیمرحله وظ نيدر ا يکه مرب ستیمعنا ن نيمرحله، بد نيا خواندن

 ت،یاقدامات الزام به مفهوم ترب نياما ا ،انجام شود ديمرحله با نيدارد که در ا وجودي مهم

 ةاهداف دور نییدر تب است. ي دتمهی ي يسازنهیزم يبلکه نوع ،ستیکلمه ن خاصي معنابه

 نياز ا يبخش که شوديم يجهت مهم تلق نياز ا يل آدمعم يهاتيتوجه به محدود د،یتمه

 يط يچگونگ از يموجود در بدو تولد بلکه ناش يکیهاي ژنتيوگيخاطر وهها نه بتيمحدود

شود،  يسپري به شکل بهتر دیتمه ة، هر چقدر که دورگريدبیان است. به  يکودک ةشدن دور

 ایمه عمل يبرا يشتریوسعت ب ت،یدوران تربشروع تر شده و با عیوس يحدود عمل آدم

در  کهانسان است  يستيکننده در رشد زنییاي تعدوره يکودک ةنمونه، دورعنوان به. شودمي

 بح ة اندک است. در ادام يبزرگسال اي يدر نوجوان شدر آن، امکان جبران يصورت بروز کاست

 پرداخت. میدوران خواه نيدر ا تیترب ايهبه اهداف واسط

 ديتمه دوران در تيترب ياهواسط اهداف

 مجميوع  که اندشده انیب تیترب يبرا ياگانهدهي اهواسط اهداف عمل، ياسالم يةنظر در

 گير، يد يسيو  از .بيود  خواهنيد  تیي ترب ييغيا  هيدف  مقيام  در بهیط اتیح بخشتحقق آنها،
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 افيراد،  در هيدف  نيي ا کاميل  تحقيق  و تیترب يواقع انيجر شد، اشاره ترشیپ کهگونه همان

 نيي ا تيوان ينمي  کيه  است يدوران دیتمه ةدور رو،نيازا است. دیتمه دوران از پس به معطوف

 د،یبخشي  سيامان  آن اسياس  بر را تیترب و داد قرار مدنظر آن يبرا حاضر صورتبه را اهداف

 تیي ترب ياهواسيط  گانهده اهداف آورد. فراهمي کودک دوران در را آنها تحقق ةنیزم ديبا بلکه

 از:اند عبارت

 ي؛جسم قوت و يپاک سالمت، .6

 ؛نيد مظاهر و مناسک م،یمفاه ،يانسان يهاامیپ شامل ينيد هايآموزه با هیاول ييآشنا .1

 ي؛درون الیام با يورزدست و انتخاب تیقابل شيافزا .3

 ؛ریخ قيمصاد به معطوف شيگرا شيافزا .1

 ي؛عیطب يهادهيپد با ييآشنا .0

 ؛عتیطب در نهمسئوال تصرفي سازنهیزم .1

 ي؛انسانهاي دهيپد با ارتباط و ييشناآ .7

 ي؛گروه ثرمؤ مداخله و مشارکت تیقابل شيافزا .9

 ؛مشخ هاي تیمسئول انجام تیقابل .1

 .هايزشت از تنفر وها ييبايز به شيگرا و زشت و بايز امور با ييآشنا .62

 يريتفس ديبازتولية نظر .1ـ4ـ2

 بلکيه  ،سيت ین يسياز يدرون و يسازگار به منحصر يريپذمعهجا ،يشناختجامعه منظر از

 از قرائيت  نيي ا اسياس  بر .شوديم هم دیبازتول و دوباره ابداع ،يسازمناسب از يفرايند شامل

 کودکان میابيدر ديبا است. مهم اریبس ياشتراک و يجمع تیفعال تیاهم درک ،يريپذجامعه

 میسيه  فرهنيگ  دیي تول در و کننيد يمي  رکتمشيا  ووگو گفت گريکدي و بزرگساالن با چگونه

 را جامعيه  در کودکيان  مشيارکت  ةخالقان و يابداع ابعاد ،يریتفس دیبازتول اصطالح .شونديم

 از شيده افيت يدر اطالعيات  يسياز مناسيب  اي خالقانه افتيدر با کودکاندرواقع  .ردیگيدربرم

 خياص  السي همهياي  گروه يهافرهنگ جاديا به شانيازهاین رفع منظوربه بزرگساالن، يایدن

 .کننديم مشارکتآنها  در و پردازنديم خود

 جامعيه  کيردن  يدرون به صرفاً کودکان که است مفهوم نيا ةرندیدربرگ د،یبازتول اصطالح

 دارند. مشارکت زین شتحوالت و رییتغ و يفرهنگ دیتول در فعاالنه بلکه ،پردازندينم فرهنگ و
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 تحيت  هم جامعه، در مشارکت لیدل به کودکان که دارد نيا بر داللت نیهمچن اصطالح نيا

 .ياجتمياع  دیي بازتول الزاميات  ریثأتي  تحيت  هيم  و موجودنيد  ياجتمياع  سياختار  الزامات ریثأت

 کيه  اسيت  ييهيا فرهنيگ  و جواميع  ریثأتي  تحت شانيکودک دوران و کودکان عبارت ديگربه

 شيکل  يخيتار رییتغ يهايندفرا ةلیوسبه هم هافرهنگ و جوامع ،مقابل در هستند. عضوشان

 (.11ي10 :6313 )کورسارو، اندشده ثرأمت و گرفته

 ينوعبه که است يمیمفاه و هاهينظر بريمبتن پووهش اين در منتخب يمفهوم چارچوب

 جهت به عامل انسان يةنظر .کنديم داللت مطلوب( )کودک مطلوب هويت يارهایمع بر

 و کودک باب در مطلوب يدگاهيد نظر به ،يشناختروان و ينيد هايعدبُ در شبودن دوبُعدي

 يةنظر ،يکودک يشناسجامعه ةحوز در مطرح هاييهنظر انیم از شود.يم يتلق يکودک

 و جامعه کردن يدرون به صرفاً نکودکا که وضوعم نيا برتأکید  دلیلبه يریتفس دیبازتول

 ي دارند مشارکت زین شتحوالت و رییتغ و يفرهنگ دیتول در فعاالنه بلکه ،پردازندينم فرهنگ

 گراواقع يدگاهيد داردي انطباق عامل انسان نظرية در انسان عاملیت با که نظريه از وجهي

 کند. تکمیل و تقويت را عامل انسان يةنظر يشناختجامعه عدبُ توانديم که شوديم يتلق

 ازشيده  خراجهياي اسيت  همقولي  انیي م سهيمقا امکانکردن  فراهم منظوربه ليذ جدول در

 اهداف اساس بر يمحور هايهمقول پووهش، منتخبي مفهوم چارچوب باي بررس مورد اسناد

 اند.شدهبیان  يریتفس دیبازتول و عامل انسان ةينظر دو در تیترب ياهواسط ةگانده

 فيرد مطلوب کودک محورها

 تندرست

 6 عامل انسان ةينظر

 آگاه دين
 کاودرون

 نیکوکار
 آشنا عتطبی
 زيستمحیط حاف 

 پذيرجامعه
 جومشارکت
 پذيرمسئولیت
 جوزيبايي
 1 تفسیري بازتولیدة نظري کنشگر
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 قيتحق روش. 5

 سيروکار  ياجتمياع  يزندگ از ييهاجنبه يریگاندازه و شمارش با کل درمّي کي هاروش

 و معناهيا  کشيف  و ياسيتدالل  يهيا فیتوص دیتول با شتریب يفیک يهاروش کهيدرحال، دارند

 روش، يکمّي  کرديرو در .(326 :6391 ،يکی)بل دارند سروکار ياجتماع کنشگران يرهایتفس

 ةهمي  روش ،يفي یک کيرد يرو در اميا ، است دارعهده را يخاص ةفیوظ ،ينظر يمبان خدمت در

 (.619ي617 :6313 ،ماني)ا ردیگيم برعهده را شناخت تیمسئول

 يکيرد يرو ،يفي یک کيرد يرو ،قیتحق ياصلپرسش  و نوشتار نيا ةسئلم تیماه به توجه با

 انیي م از شيد.  داده  یتشيخ  پيووهش  نيي اپرسيش   بيه  ييپاسيخگو  يبيرا  جيامع  و معقول

 «يفي یک يمحتيوا  لیتحل» روش ،مقصود بهرسیدن  يبرا يفیک کرديرو در موجودي هاروش

 گرفت. خواهد قرار فادهاست مورد حوزه نيا در مکتوب اسناد و متون يبررس و لیتحل يبرا

 يفيک يمحتوا ليتحل. 9ـ2

 هيدف  به متون و اسناد يبررس و لیتحل مطالعه، با کوشديم پووهشگر ،محتوا لیتحل در

 متن از يفیتوص به اي دهد پاسخ هاپرسش به متن از هاداده استخراج با و ابدي دست پووهش

 وي بنيد طبقيه   ،یتلخي  ل،یي حلت يبيرا  کيه ي اهيي رو هير  به محتوا لیتحلي طورکلبه برسد.

 واقيع  پنهيان  يمعناها يموارد در و شود،يم منجر متن از خاص ياتیخصوص کردن استنباط

 گردد.يم اطالق دهد،يم ما به را متن نيچند سهيمقا امکان يگاه و شده دايهو آن در

 تحلیل و آوريجمع براي تکنیکي» را آن برخي و «روش» يک را محتوا تحلیل برخي

 يک عنوانبه است، کیفي تحقیق روش يک اينکه برافزون محتوا تحلیل درواقع .دانندمي «داده

 درآمدپیش تواندمي خود محتوا تحلیل .رودمي کاربه کیفي هايروش بیشتر در نیز تکنیک

 هايروش بیشتر در هرچند .باشد بنیاد داده نظرية همچون ديگر هايروش انجام و استفاده

 .شوند محتوا تحلیل ايگونهبه و شده متن به تبديل بايد درنهايت هاداده کیفي، تحقیق

 هايروش همة در که است تکنیکي محتوا تحلیل که گفت توانمي اغماض کمي با بنابراين

 تحلیل براي ارزشمند روشي کیفي محتواي تحلیل گفت توانمي درواقع دارد. کاربرد کیفي

 ترينمهم شناسايي روش، اين هدف .است خاص بستر يک در متني هايداده از عظیمي حجم

 و )خنیفر است آن در نهان اجتماعي واقعیت کردن کشف و متن يک در هامقوله و هاطبقه

 (.627 :6313 تبريزي، ؛169ي691 :6311 همکاران، و رادمؤمني ؛77 :6317 مسلمي،
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  پژوهش مراحل. 9ـ1

 به ازین گريد يهاپووهش ةهم مانند هاپرسش نيتدو و پووهش ةمسئل نییتع از پس

 از توسعهي هابرنامه نیقوانة هم شد انیب ترشیپ که طورهمان قیتحق نيا در که استي ریگنمونه

 داشت. نخواهد تیموضوع گريدي ریگنمونهرو، ازاين گرفت. خواهند قرار لیتحل مورد تاکنون ابتدا

 چیزي يا شخ  تحلیل، و تجزيه واحد است. زمینه واحد و تحلیل واحد انتخاب بعدي گام

 نامنيد. ميي  ثبيت  واحيد  را آن معميوالً  محتيوا  تحلیيل  در و گیردمي قرار مطالعه مورد که است

 روش در است. جامعه افراد از فرد يک اجتماعي مطالعات در تحلیل و تجزيه واحد ترينمعمول

 معيین  را ثبيت(  )واحيد  لتحلیي  و تجزييه  واحيد  خيود خيودي به هامقوله انتخاب محتوا، تحلیل

 ثبيت  واحيد  ييک  هيا، مقوله از ايمجموعه و اسناد از مجموعه يک براي ديگر بیان به کند.نمي

 از منظيور  .اسيت  شده انتخاب «مضمون» ثبت واحد ،پووهش نيا در ندارد. وجود فردمنحصربه

 شود.مي مستفاد پاراگراف يا جمله کلمه، يک از که است خاصي معناي مضامین

 لیتحل واحد کهي بستر به نهیزم واحدي عبارت به است. لیتحل واحد از تربزرگ نهیزم دواح

 جمله، توانديم نهیزم واحد باشد، کلمه ثبت واحدي وقت نيبنابرا کند.يم اشاره، دارد قرار آن در

 است ممکن شود. ریتفس نهیزم واحد بستر در ديبا لیتحل واحد باشد. و... صفحه پاراگراف،

 ،يآتشان ریام وي )رسول شود ریتفس متفاوت گوناگون،ة نیزمي واحدها در مشابه لیتحلي اواحده

ي هابخش متنهمة  پووهش نيا در (.120ي121 همکاران: و راد؛ مؤمني661ي666 :6313

 واحدة توسعي هابرنامه ثارگرانيا امور بخش تيدرنها و يعموم آموزش ،ورزش و هنر فرهنگ،

 شد. خواهند لیتحل متن کل درها همقول و هامؤلفه تیموقع و گاهيجا و هندديم لیتشک را نهیزم

 فراينيد ي طيورکل بيه  باشيد.  مرحليه  نيتير دهیي چیپ ديشيا  کيه  است يکدگذار يبعد گام

 صيورت بيه  توانيد يمي  پيووهش  اهداف اي مسئله به بسته يفیک يمحتوا لیتحل در يکدگذار

 کيرد يرو از ق،یي تحق ةمسيئل  هبي  توجيه  بيا  پيووهش  نيا در .رديپذ صورت يياستقرا اي ياسیق

 آميدن  ديي پد بيه  کميک  ،يياسيتقرا  تحقیيق  هيدف  نجيا يا در .شد خواهد استفاده يياستقرا

  هاست.داده در متداول و مسلط نیمضام به توجه قيطر از قیتحق يهاافتهي

 دهند.را شکل مي يياستقرا يمحتوا لیتحل فرايندمطالعه، اساس و آغاز  مورد اسنادمتن 

پرداخته است. سپس آنها  ةارها به مطالعبو کرده متون مراجعه  نيدر بدو امر به اپووهشگر 

با گرديد و  شروعکدگذاري  رسد که اين مرحله بادهي اطالعات مينوبت به مرحلة سازمان

با مرور شد. بدان اطالق  ييايگو میپنهان مستتر در هر واحد، مفاه ايآشکار و  يتوجه به محتوا
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 کياز  شیگوناگون تکرار شده و ب نيکه با عناو یميافت دست ييبه کدها ،آمدهدستهب يکدها

مستتر  هايهمقول جاديا ةنیمشابه در کنار هم، زم يآوري کدهادهند. جمعمفهوم را پوشش مي

 ةباز، رابط ةکشب کيتواند در قالب مي يانیم هايهمقول ةرابط آورد.را فراهم مي متندر 

توانند در مي هاهمقول نيادرنهايت نیز  شود. میتنظ يشبکه عل اي يزمان بیترت ،يمراتبسلسله

 يمحسن)جمع شوند  ياصل ةمقول کي رياز انتزاع، ز يو در سطح باالتر رندیهم قرار گ ارتباط با

 (.160ي121 راد:يمؤمن ؛636ي611 :يزي؛ تبر611ي631: 6316 ،يمیو سل يزيتبر

 قيتحقي ابيارز. 9ـ3

 ستنسين يکر و جانسيون ي شينهاد یپ اریي مع از قیي تحق تیي فیک منظوربه پووهش نيا در

ي في یک مطالعيه ي ابيي ارز فهرسيت ي کنترلي ي ارهيا یمع روش نيي ادر  کيرد.  میخيواه  استفاده

 .(699 :6312محمدپور،) است شده ارائه جدولصورت به

 مقدمه

 است؟ شده مشخ  کار ابتداي همان در تحقیق موضوع آيا .6
 اند؟شده شناسايي روشنيبه تحقیق مسائل يا مسئله آيا .1
 است؟ گرفته صورت مرتبط پووهشي ادبیات بر کافي مروري آيا .3
 است؟ شده بیان صراحتبه تحقیق هدف آيا .1
 اند؟شده عنوان روشنيبه و شده شناسايي تحقیق خاص هايالؤس آيا .0

 روش

 درستيبه آن بستر و پووهش مکان کنندگان،مشارکت مشخصات آيا .6
 اند؟شده تشريح

 هستند؟ مناسب مطالعه هدف براي کنندگانمشارکت آيا .1
 است؟ زياد کافية انداز به کنندگانمشارکت تعداد آيا .3
 اند؟شده وريآگرد تحقیق الؤس کردن عنوان براي کافي هايداده آيا .1
 کمک براي اعتبار افزايش راهبردهاي ديگر يا بنديزاويه راهبردهاي آيا .0
 اند؟رفته کاربه اعتماد قابل شواهدکردن  فراهم به
 است؟ شده برخورد اخالقي شکل به کنندگانمشارکت با آيا .1

 نتايج

 اند؟شده ارائه روشنيبه هايافته آيا .6
 است؟ شده اغماض محقق سوي از مهمية بالقو طوربه ايداده هیچ آيا .1
 اعتماد قابلیت درخصوص محقق کردن متقاعد براي کافي دشواه آيا .3

 است؟ شده فراهم هايافته

 بحث

 هستند؟ حوزه اين در ديگري هايتحقیق با ارتباط داراي شدهبح  نتاي، آيا .6
 اند؟شده بح  مطالعه هايمحدوديت آيا .1
 اند؟دهکر بررسي خود هاييافته براي را جايگزين هايتبیین محققان آيا .3
 اند؟شده عنوان بیشتر هايتحقیق براي پیشنهادهايي آيا .1
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 در شيده، طيرح  هايپرسش همة به که گفت بايد مقدمه بخش معیارهايدرخصوص 

 اسيناد  همية  اسامي روش، قسمت در است. شده اشاره کامل طوربه تحقیق گزارش متن

 بررسي مورد اسناد همة نیز و دارند تناسب تحقیق پرسش با و اندشده بیان شدهتحلیل

 را تحقیيق  پرسيش  پاسيخگويي  کفاييت  نظير،  بيه  شدهاستخراج هايداده اند.گرفته قرار

 شيده  بيرداري بهيره  نیيز  بنديزاويه روش از اعتبار افزايش منظوربه همچنین و کنندمي

 زا ايداده هیچ و شوند ارائه روشن نحويبه هاداده شده سعي نتاي، بخش پیرامون است.

 مراحيل  در شدهاستخراج هاداده از آنچه و باشد نگرفته قرار اغماض مورد محققان سوي

 منظيور بيه  درنهاييت  و انيد شده گزارش همگي جداولي قالب در محوري و باز کدگذاري

 تأيیدپيذيري  و پووهشيگر  ييا  تحلیليي  بنيدي زاوييه  هياي روش از ها،يافته اعتماد قابلیت

 است. شده استفاده

بيا   شيده بحي   ،ينتيا  کيه  شيده  داده نشاني ریگجهینت قسمت در بح ، اریمع بخش در

 .کننديم دأيیت را گريهمد وارتباط داشته  حوزه نيا دري گريدي هاقیتحق

 هاافته. ي6

 قاليب  در انضيمامي  اصيطالح بيه  يهيا دهيپد و هاداده دادن قرار ،باز يکدگذار از هدف

 ميورد  بیشيتر  انتزاعيي  هياي ليه مقو و کليي  میهمفا ،يباالدست اسناد در .است کلي میمفاه

 آنهيا  از روزمره هايهمحاور در معموالً که هاييپديده و هاموضوع تا گیرندمي قرار استفاده

 و مفياهیم  ةمثابي بيه  را گانيه شش ايتوسعه اسناد در مندرج مفاهیمرو، ازاين شوند.مي ياد

 مسيیر  در شيفافیت  بیيان  براي يم.کرد تلقي باز کدگذاري مرحلة در شدهاستخراج کدهاي

 کيه  انيد شده ذکر جداول در استخراجي کدهاي صفحات شمارة ها،داده تحلیل و استخراج

 بيه  درنهاييت  مرحله اين از پس است. کیفي پووهش ارزيابي در تأيیدپذيري معیار بر ناظر

 میاهمفي  آن و پيرداختیم  واگراييي  و هاهمگرايي برحسب شدهاستخراج میمفاه يبنددسته

 قيرار  هيا مقوليه  عنيوان  تحيت  تير يکلي  و يانتزاع میمفاه و نيعناو ليذ را شدهبنديدسته

 بيا  هميراه  بياز  کدگذاري ةمرحل در شدهاستخراج يکدها يولاجد قالب در ادامه در .داديم

 برنامية  قيانون  هير  تفکیيک  بيه  شدهجاستخرا مزبور صفحة از هاکد هک يندبصفحه ةشمار

 است. آمده توسعه
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 مهوري اسالمي ايرانج ةتوسع اول ةسالپنج ةبرنام ونقان
 

 کد صفحهة شمار

 قانون به احترامة روحی پرورش 60

 پذيرينظم 60

 گروهي کار 60

 کار فرهنگ 60

 جوييصرفه 60

 زيستمحیط حف  60

 خانواده قداست 60

 پذيريمسئولیت 60

 مشارکت انواع 60

 از کشيور  در ايتوسيعه  برنامية  اوليین  ،6371ي6319 يهاسال طي توسعه اول برنامة قانون

 و تحمیليي  جنگ از ناشي بحراني شرايط در که آمدمي حساببه اسالمي انقالب پیروزي زمان

 و تعهيد  روحیية  تيروي،  برناميه،  ايين  در شد.مي اجرايي رفسنجاني هاشمي سازندگي دولت در

 است. مشهود زيستمحیط و خانواده به توجه گرايي،قانون آن، اقتصادي نوع از غالباً مشارکت

 مهوري اسالمي ايرانج ةتوسع دوم ةسالپنج ةبرنام قانون

 کد صفحهة شمار

 اخالقي فضائل رشد 39

 مذهبي ايمان 39

 خالقیت 39

 علم 39

 هنر آموزش 39

 خانواده 39

 مشارکت انواع 39

ي هاشمي زندگسا دولتدر  6379ي6371ي هاسالي ط توسعه دومة برنام قانون

 ،ينيد امور در مشارکت برنامه نيا در شد.يميي اجراي خاتم اصالحات دولت وي رفسنجان

 است. شده برجسته علم، و خانواده به توجه و هنر و فرهنگ
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 مهوري اسالمي ايرانج ةتوسع سوم ةسالپنج ةبرنام قانون

 کد صفحه شمارة

 خانواده 11

 ديني معرفت اعتالي 17

 رهبري و امام ايهانديشه 17

 فرهنگي میراث 71

 هاآگاهي رشد 71

 اخالقي فضايل 71

 اصيالحات  دوليت در  طور کاملبه ،6393ي6371ي هاسال يط توسعه سوم ةبرنام قانون

 و پررنيگ  اریبسي  ،يانقالبي  وي ني يدي هاآرمان به توجه برنامه نيا در شد.يم يياجرا يخاتم

 است. توجه قابل

 مهوري اسالمي ايرانجة توسع چهارمة السپنجة برنام قانون

 کد صفحهة شمار

 يرانياي ـ اسالم تيهو 72

 ينيد معرفت 72

 امامة شياند و رهيس 70

 يرانيا تيهو 70

 يفارس زبان پاسدار 70

 ييگراچندفرهنگ 77

 يفرهنگ راثيم 71

 تدولي طيور کاميل در   بيه  ،6399 تيا  6391ي هيا سيال  يطي  توسعه چهارم ةبرنام قانون

 وي انقالبي  ،يني يدهياي  ارزش بيه  توجه برنامه نيا در شد.يم يياجرا نوادياحمد خواهعدالت

 است. مشهود کامالًي مل
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 مهوري اسالمي ايرانج ةتوسع پنجم ةسالپنج ةبرنام قانون

 کد صفحه شمارة
 خواهعدالت 6
 اسالمي هايارزش 6
 انقالبي هايارزش 6
 ايثار و مقاومت فرهنگ 6
 گروهي ارک 6
 خالقیت 6
 فارسي زبان پاسدار 6
 قرآني فرهنگ 1
 رهبري و امام انديشة و سیره 1
 ايراني ي اسالمي تمدني میراث پاسدار 1
 اسالمي هويت 1

 خيواه عيدالت  يهيا دوليت در  6311 تيا  6312ي هيا سيال  يط توسعه پنجم ةبرنام قانون

هياي  ارزش بيه  توجيه  برنامه نيا در شد.يم يياجراي روحان دیام و ریتدب دولت و نوادياحمد

 است. مشهود کامالً خواهانهعدالت وي مل ،يانقالب ،ينيد

 مهوري اسالمي ايرانج ةتوسع ششمة سالپنج ةبرنام قانون

 کد صفحهة شمار
 اسالمي هايارزش 17
 انقالبي هايارزش 17
 ملي هايارزش 17
 اخالقي فضائل 17
 ملي هويت 17
 هنگيفر میراث 19
 اسالمي فرهنگ 19
 اسالمي هويت 19
 خانواده تعالي 11

 

 و ریتيدب  دولت طور کامل دربه ،6122 تا 6311ي هاسال يط توسعه ششم ةبرنام قانون

 ،يني يدهياي  ارزش بيه  توجيه ي معنيادار  طيور بيه  برنامه نيا در شد.يم يياجراي روحان دیام

 شود.يم مشاهده خانواده وي مل ،يانقالب
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 قاليب  در هيا، ييي همگرا و هيا ييواگرا وجود برحسب را برنامه هر از شدهاستخراج میمفاه

 است. شده اشاره بدان ليذ جدول در کهي کرديم بنددسته تريکل و تريانتزاعهاي همقول

 استخراجي مقولة کدها رديف

2 

 اسالمي هايارزش
 ياخالق ليفضا

 ياسالم فرهنگ
 ياسالم تيهو

 يقرآن فرهنگ
 ينيد معرفت

 ينيد معرفت ياعتال
 ياخالق ليفضا رشد
 يمذهب مانيا

 مؤمن

9 

 يفرهنگ راثیم
 يرانيا ي ياسالم يتمدن راثیم پاسدار

 يرانيا ي ياسالم تيهو
 يفارس زبان پاسدار
 يمل هايارزش
 يرانيا تيهو
 يمل تيهو

 ايراني

3 

 انقالبي هايارزش
 يرهبر و امام ةشياند و رهیس

 ثاريا و مقاومت فرهنگ
 خواهدالتع
 امام ةشياند و رهیس
 يرهبر و امام هايانديشه

 انقالبي

8 

 گروهي کار
 پذيريمسئولیت
 کار فرهنگ
 جوييصرفه

 مقتصد و متعهد

0 
 خانواده يتعال

 خانواده
 خانواده قداست

 خانواده يهاارزش حاف 

 خالقیت 9
 خالق هنر آموزش

 قانون به احترام روحیة پرورش 3
 راگقانون پذيرينظم

 فرهنگي گرايتعامل گراييچندفرهنگ 3
 شکوفا هاآگاهي رشد 2
 دانش طالب علم 25
 کنشگر مشارکت انواع 22
 زيستمحیط دوستدار زيستمحیط حف  29
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 زبيا ي کدگيذار  ةمرحل در مفهوم 39 وعممجدر اسناد، يفیک يمحتوا لیتحل اتمام از بعد

 میمفياه  بياره نيچنيد  ميرور  و يبيازخوان  بيا  .ديي گرد اسيتخراج  توسيعه ي هيا برنامه نیقوان از

 .ميدیرس يينها ةمقول 61 به تيدرنها باز،ي کدگذار ةمرحل در شدهاستخراج

 رانياي اسالمي جمهوري فرهنگ انگذارسیاست و رانيمد شوديم مشاهده که طورهمان

 کيه  انيد دهرکي  میترسي  کودکان يبرا رااي گانهدوازده هايهمقول توسعه،ي هابرنامه نیقوان در

هياي  ارزش حياف   .0 مقتصيد،  و متعهيد  .1 ،يراني يا .3 ،يانقالبي  .1 ،ميؤمن  .6 از: انيد عبارت

 دانيش،  طاليب  .62 شيکوفا،  .1 ،يفرهنگي  يگيرا تعاميل  .9 گيرا، قيانون  .7 ،خالق .1 خانواده،

 .ستيزطیمح دوستدار .61 کنشگر.66

 مقولةي نوععنوان به ندتوايم کهي مشترک مضمون شده،استخراجي هامقوله مرور با

 کپارچهي را آنها و دهیبخش معنا شدهاستنباطي هامقوله وي مفهومة شبکة هم به هسته

ي ي رانيا تمدن و فرهنگ بستر دري انقالب و مؤمن کودک» مضمون از عبارتست سازد،

ي فرهنگ انگذارسیاست نگاه از مطلوب کودک تيهو میبخواه اگر گر،يدبیان  به «.ياسالم

 کي قالب در را پساانقالب رانيا در انسان مطلوب تيهو طراحان و رانياي اسالمي هورجم

 م.یابييم دست شد، گفته ترشیپآنچه  به میکني ابيباز مشترک و واحد مضمون

 هايآرمان مطابق کشور ايتوسعه قوانین باالدستي اسناد قالب در فرهنگي انگذارسیاست

 انساني خواهان ايران، اسالمي جمهوري مديران و رهبران تاظهارا و اساسي قانون انقالبي،

 ها،ويوگي داراي آن، به مؤمن و اسالمي فرهنگ و هاارزش به آشنايي داراي نوجوان( و )کودک

 سرزمین، بستر در اسالمي انقالب رهبران سیرة و هاارزش به معتقد و انقالبي رفتار و روحیه

 ي بعدي مطلوب هويتي عناصر مسلماً فردي چنین ند.هست اسالمي ي ايراني فرهنگ و تاريخ

 شکوفا، ،يفرهنگ گرايتعامل گرا،قانون خالق، خانواده، هايارزش حاف  مقتصد، و متعهد

 بود. خواهد دارا را ي زيستمحیط دوستدار و کنشگر دانش، طالب

 پذيري،مسئولیت همچون مثبت فرهنگي عناصربرخي  ترتیب يندب که است روشن

 طالب و زيستمحیط دوستدار و حاف  فرهنگي، گرايتعامل گرايي،قانون و پذيرينظم

 و بنیادين ارزش شده،استخراج اصلي مضمون از مستقل و خودخوديبه بودن دانش

 به و هستهة مقول مرکزي، دال کردتأکید  بايد هم باز که روستازاين ندارند. بخشنجات

 و تم کیفي( محتواي تحلیل يعني اتخاذشده تحقیق روش اساس )بر اينجا در بهتربیان 
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 اسالمي،ي  ايراني مؤمن، کودک شده:استخراج هايمقولهة هم معنابخش و مشترک مضمون

 ايران به وفادار و مؤمن سرباز همان يا انقالب و اسالم هايارزش و باورها به وفادار و انقالبي

 ترک اسالمي انقالب و نظام کلیت از ار خود حمايتوجه هیچبه که است اسالمي انقالب و

 حامي(. )مؤمن کرد نخواهد

 يريگجهينت و بنديجمع. 7

 يالقيا  در يسيع  ياقتصاد وي اجتماع ،يفرهنگ اریبس منابع شدن،يجهان عصر در امروزه

 از تيا  دارنيد  کودکيان  خصيوص به ،افراد به شيخوي اعتقاد يهاوارهنظام يریتعب به و يمعان

 تيي هو دهند. جهت شانياندازهاچشم و اهداف ریمس در را نآنا ،يتيهو ختبرسا نيا رهگذر

 نيي ا در زیي ن هيا دوليت رو، ازاين دهد.يم نشان را جامعه کي يفرهنگ يباورها نظام ،يفرهنگ

 شيهروندان  بهي بخشتيهو وي معنابخش فرايند نيا در تا کننديم را خود تالشهمة  عرصه،

 خيويش  يتیحياکم  اصيول  و يمبان تا باشند داشتهي رترمؤثي نيآفرنقش کودکان خصوصبه

 نشود. بحران دچار و شدهحف  يفرهنگ ةعرص خصوصبه هاعرصه ةهم در

گیري هويت فرهنگي صرفاً به يکي از اين عوامل ي در اين پووهش از میان منابع شکل

ر طوهاي رسمي ي پرداخته شده و اسناد و متون باالدستي عرصة فرهنگ و بهسازمان

 اند.گانة توسعة جمهوري اسالمي ايران تحلیل شدههاي ششمشخ  قانون برنامه

ميدتي گفتيه   هياي میيان  هاي توسعة جمهوري اسالمي ايران، بيه مجموعيه برناميه   برنامه

ساله و توسط دولت وقت تنظیم شده و به تصويب مجليس شيوراي   صورت پن،شود که بهمي

ي و هشت سيال جنيگ اييران و عيراق، امکيان اجيراي       رسد. بعد از انقالب اسالماسالمي مي

و پيس از پاييان    6319اما در سال  ،کشور را از بین برد 6311ي6311هاي برنامة توسعة سال

دييده و  ساله، زمینه و منابع الزم بيراي بازسيازي منياطق آسيیب    يافتن جنگ تحمیلي هشت

براين اوليین برنامية توسيعة    ريزي براي رسیدن به توسعة کشور فيراهم شيد. بنيا   ايجاد برنامه

به تصويب مجلس  6319ماه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در بهمن

شوراي اسالمي رسید. همچنین پس از برنامة اول نیز پن، برنامة توسيعة ديگير هيم توسيط     

هاي مختلف )با رويکردهاي متمايز از هم( به تصويب مجلس شوراي اسيالمي رسيید و   دولت

 مورد اجرا قرار گرفت که در حال حاضر برنامة ششم نیز در حال اجراست.

گذاري فرهنگي و هويتي پساانقالبي در جمهوري هاي بررسي سیاستيکي از شیوه
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توان اسالمي ايران، بررسي اسناد رسمي است که در حوزة فرهنگ و هويت وجود دارد و مي

از آنها استنباط کرد. بازبیني اين  اصول سیاست فرهنگي و هويتي جمهوري اسالمي را

اند: نخست، کند. اين اسناد دو دستههاي حاکم بر آنها را آشکار ميها و آرماناسناد، ارزش

جايي در کارگزاران فرهنگي، دگرگوني در آنها ايجاد اسنادي که تغییرناپذيرند و جابه

تبع تغییر رگزاران فرهنگي، بهکند مانند قانون اساسي و دوم، اسنادي که با تغییر در کانمي

هاي توسعه. درواقع، کنند مانند برنامههاي سیاسي، تغییر ميها و قدرتدر دولت

رويکردهاي فرهنگي و هويتي حاکم نیز در فاصلة بین اين دو فضاي ثابت و متغیر پديد 

ي اسناد اند. کارگزاران فرهنگي ملزم به اجراي برخي اسناد ثابت و تعیین محتواي برخآمده

شود کارگزاران فرهنگي مختلف، اند که همین امکان تغییرپذيري موجب ميمتغیر بوده

اندازهاي فرهنگي و هويتي گوناگوني را رقم زنند هاي متفاوتي در پیش گیرند و چشمرويه

 (.12ي61: 6391)صديق سروستاني و زائري، 

اما در دولت  ،نگاشته شدعنوان مثال متن قانون برنامة چهارم توسط دولت خاتمي به

طور معناداري به نواد اجرايي گرديد. به اين دلیل است که در اين سند بهاحمدي

و پرداختن « تعامل فرهنگي»، «گراييفرهنگ»هاي مطلوب دولت اصالحات يعني گفتمان

خواه اشاره شده است. همچنین قانون برنامة پنجم که توسط دولت عدالت« هويت ملي»به 

در آن « هويت اسالمي ي انقالبي»و « خواهيعدالت»نواد تدوين شد و مضامین احمدي

 پررنگ و برجسته بود.

گیران به تفاسیري موسع از منابع هويت نظام جمهوري اسالمي در دولت خاتمي تصمیم

نواد نخبگان و گرايي را سرلوحه کار خود قرار دادند. در دولت احمديپرداختند و فرهنگ

دهنده دولت جمهوري اسالمي ايران با تفسیري انقالبي از منابع و قواعد شکل گیرانتصمیم

اند. بر اين قواعد را برجسته کردههاي هويتي مبتنيبه هويت انقالبي ي اسالمي کشور، نقش

هاي هويتي خود ازجمله در اين گفتمان، دولت جمهوري اسالمي ايران بر برخي مشخصه

 (.11ي31: 6312آبادي، کید بسیاري کرده است )رسولي ثانيستیزي تأخواهي و ظلمعدالت

شده در پاسخ به پرسش اول تحقیق ي پرداختن اسناد به مسئلة هاي انجامدر بررسي

هويت کودک و نوجوان ي بايد گفت که اساساً به موضوع کودک و نوجوان در اين اسناد 

ي اساسي وارد بر اين اسناد تلقي اي نشده است. اين موضوع، يکي از ايرادهاصراحت اشارهبه
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اند کار برده شدهدر اين اسناد در بخش فرهنگ، مفاهیم و مضامیني به شود اما بايد گفتمي

ها و نهادهاي هايي است که سازمانبسا همة آنها ناظر بر تروي، هويتکه بخشي و يا چه

توان اولین و ن را ميدولتي ملزم به اجرا و تحقق آنند. به همین دلیل کودکان و نوجوانا

هاي متولي ترين جامعة هدف در بخش فرهنگ اين اسناد تلقي کرد که سازمانجدي

 بايست ايشان را در آن مسیر راهنمايي و هدايت کنند. فرهنگ مي

در پاسخ به پرسيش دوم پیراميون ابعياد و عناصير هوييت فرهنگيي مطليوب کودکيان و         

گيذاران  آميده مشياهده شيد کيه سیاسيت     عميل هوجوهاي بنوجوانان بايد گفت که در جست

وارة هيياي توسييعه، نظييامگانيية برنامييهفرهنگييي جمهييوري اسييالمي ايييران در قييوانین شييش

هياي  اند که از اين میان، مقولهاي را براي کودکان در عرصة فرهنگ طراحي کردهگانهدوازده

هاي هويتي وارهر نظاممطلوبیت باالتري نسبت به ساي« انقالبي»و « ايراني»، «مؤمن»کودک 

شيوند. ايين   موجود داشته و ازجمله عناصر هويتي اصلي گفتمان انقالب اسيالمي تلقيي ميي   

متعهيد  »هاي کودک نواد و میرفخرايي است. مقولهيافته همسو با دستاوردهاي پووهشي فرخ

ي به ترتیيب در مراتيب بعيد   « گراقانون»و « خالق»، «هاي خانوادهحاف  ارزش»، «و مقتصد

خوبي بيا سيه   اند، مفاهیمي که بههاي توسعه جاي گرفتهوارة هويتي در قانون برنامهاين نظام

گيذاران فرهنگيي   سیاسيت رو، ازاينمفهوم آرماني نخستین تناسب معنايي و همسويي دارند. 

کودک و انساني »هاي انقالبي بنیادين خود قصد داشتند جمهوري اسالمي ايران بنا بر آرمان

متعهيد و  »، «هياي انقالبيي  داراي روحیه و خصيلت »، «مند به سرزمین ايرانعالقه» ،«مؤمن

تربیت کنند. ازآنجاکه مفياهیم  « گراقانون»و « خالق»، «هاي خانوادهحاف  ارزش»، «مقتصد

آرماني مزبور قرار بوده که کودک حال و آينده را برساخت کنند، ناگزير بايد امکان رويارويي 

 هاي دوران جديد فراهم آيد.کودکي با ضرورتو سازگاري چنین 

بنابراين براي ايجاد سيازگاري و انطبياق کودکيان بيا وضيعیت کنيوني و آينيده، توجيه بيه          

، «منيد بيه کسيب دانيش    عالقيه »، «زيسيت حاف  محيیط »، «گراي فرهنگيتعامل»هاي مقوله

یل، حداقل فراوانيي  اي مورد تحلکه در اسناد توسعه« کنشگري فعال»و « جانبهشکوفايي همه»

بير ايين، مقايسية چيارچوب مفهيومي پيووهش       رسد. افزوناند، الزم به نظر ميو تکرار را داشته

هاي اساسيي  دهد برخي مقولهنشان مي« بازتولید تفسیري»و « انسان عامل»هاي شامل نظريه

سيتند ازجمليه   اي، قابل انطبياق ه شده از اسناد توسعههاي استخراجهاي يادشده با مقولهنظريه
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و درنهاييت  « شيکوفا »، «پيذير مسيئولیت »، «جومشارکت»، «زيستدوستدار محیط»، «مؤمن»

هاي معنيايي چيارچوب مفهيومي منتخيب در اسيناد ميورد بررسيي،        ، اما ديگر سازه«کنشگر»

و درنهاييت  « جيويي زيبايي»، «نیکوکاري»، «کاويدرون»،«تندرست»جايگاهي نداشتند شامل 

 «.طبیعت آشنا»

 تيدوينگران  کيه  دهندمي نشان را بررسي مورد اسناد محتوايي نق  نوعيبه وضعیت اين

 ،«خیير  اميور  به گرايش و توجه تقويت» ،«شناختيزيبايي و هنري» ابعاد به اسناد اين متون

 و کودکيان  اينجيا  در و انسيان  «کياوي درون» و «طبیعيت  با آشنايي» ،«تندرستي و صحت»

   اند.نداشته توجه است، شايسته که طورآن نوجوانان

ترين صفت بيراي هوييت را عيدم ثبيات و صيیرورت دائميي آن باييد        در عصر حاضر مهم

هياي مختليف آنيان را    اند کيه از راه هاي هويتيدانست. کودکان امروزه در کشاکش برساخت

هيا  واسيطة اقتضياي سين، انتخياب خودآگياه و مناسيب ايين برسياخت        اند و بيه احاطه کرده

هيا وظیفيه دارنيد بيا تنظيیم      که بايد، برايشان ممکن نیست. در اين وضعیت دوليت چنانآن

اي، کودکيان را در انتخياب اييين معياني توانمنيد سييازند و     هياي فرهنگيي گسييترده  سیاسيت 

شيان قيرار   نحيوي مطليوب در دسيترس   شان را بيه هاي برخواسته از پیشینة تاريخيبرساخت

هاي معرفتيي و ارزشيي جامعيه    ناسازگار و معارض با بنیان هايدهند و آنان را دربرابر هويت

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.

نگي، نیازمنيد ييک نظريية جيامع     خصوص در عرصة فرهها بهتدوين اسناد در همة حوزه

انداز و منظومة فکيري  شده در سند، ذيل يک چشمهاي تعريفمشيپشتیبان هستند تا خط

شيود تيا شياهد    يکپارچه شکل گیرند و اجرا شوند. فقدان چنین نظرية پشتیباني باعي  ميي  

 هايي کاهنده، ناق  و غیريکپارچه باشیم.مشيتدوين خط

د بايد بتواند اوالً مفاهیم اساسي هويتي فرهنگ را ارائه کند، گذاري فرهنگي کارآمسیاست

را شکل دهد، ثالثاً مرزهاي فرهنگي را تصريح کند و  هاي جانبي آنگیريثانیاً مفاهیم و جهت

اي را هاي فرهنگي ويوهها و سیاستها، فعالیترابعاً از درون آن بتواند اعمال، رفتار، جريان

گفتمان فرهنگي هدايت و ارائه کند. بدون تعريف هر گفتمان کالن مطابق با مفاهیم مرکزي 

گذاري فرهنگي در ورطة هاي اساسي جامعه برآمده باشد، سیاستکه از درون تاريخ و ارزش

 (.03: 6391آيد )اشتريان،معنا گرفتار مينگري و اقدامات بيسطحي
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عنيوان چيارچوب   بيه  پیشنهاد اين مقاله، در وضعیت کنوني دانش ميا در حيوزة کيودکي   

انسيان  »مفهومي يا نظرية پشتیبان نسبتاً جامع، اسيتفاده همزميان و ترکیبيي از دو نظريية     

است که به شرح گفته شده در بخش چارچوب مفهومي « نظرية بازتولید تفسیري»و « عامل

شناختي فيراهم  شناختي و جامعهاين نوشتار از سه منبع اساسي معرفت ديني اسالمي، روان

تير و اسيتواري از دورة کيودکي و    تير، صيحیح  توانيد درک جيامع  ميي رو، ازايين ه اسيت و  آمد

 ويوه عناصر هويتي مطلوب در اين دوره را در اختیار محققان قرار دهد.مختصات آن و به

منظور يافتن مفهوم کامل و مطلوب هويت انسان و کودک در جمهوري اسالمي اييران  به

االدستي در حوزة فرهنگ مورد تحلیل و ارزيابي قيرار گیرنيد.   بايست همة متون و اسناد بمي

شايسته است اسناد فرهنگي ديگر ازجمليه سيند مهندسيي فرهنگيي، سيند تحيول       رو، ازاين

، اساسنامة سازمان ملي تعلیم و تربیت 6121انداز بنیادين آموزش و پرورش، سند افق چشم

هيايي را درخصيوص بررسيي میيزان     هشتوان پيوو و... مورد تحلیل قرار گیرند. همچنین مي

هاي مندرج در اين اسناد، میزان اجرايي هاي فرهنگي با ساير سیاستانسجام دروني سیاست

هياي مربوطيه،   شدن و تحقق اهداف اين اسناد و نیز کیفیت اجراي آنها در هريک از سازمان

ي ازجمليه  شناسيي محتيوايي آنهيا از حیي  معیارهياي     موانع احتمالي تحقق اهيداف، آسيیب  

 شفافیت، امکان تحقق اهداف و... طراحي و اجرا کرد.

، تحلیل اسناد يادشيده و ارزييابي کيالن از حيوزة     مقاله اين هاينگارندهشايان ذکر است 

گذاري فرهنگي عرصة کودک را در دست مطالعه دارند. امید است در آينده بتيوانیم  سیاست

 مندان برسانیم.قهنتاي، اين رشته از مطالعات را به اطالع عال
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