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Abstract
In the last decade, in order to organize the country's educational
system in accordance with the needs and national considerations of
the country, two important policy documents, entitled the
Comprehensive Scientific Map of the Country (CSMC) and the
Document of Fundamental Evolution of Education (DFEE), have
been drawn up, approved, and forwarded for enforcement.
The present paper aims at examining the relationship between these
two policy documents in the field of education, the ratio between
them, and how they can help make the country's educational policies
and system more effective.
To achieve this purpose, a qualitative method was used and the
collected data were analyzed on the basis of the Grounded Theory
Approach (GTA).
The findings of the study show that creating knowledge-based
society and developing the country are the central concerns of the
Comprehensive Scientific Map of the Country and the Fundamental
Document of Education Evolution, respectively.
These results also show that there is a similar relationship between
these two documents in creating entrepreneurship as a common
consequence, but the educational and ideological aspect of the
Document of Fundamental Evolution of Education overweighs its
entrepreneurial aspect while it is just opposite in the Comprehensive
Scientific Map.
Keyword: Document of Fundamental Evolution in Education,
Comprehensive Scientific Map of the Country, Entrepreneurship,
Grounded Theory, Educational system
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چکیده
دهه گذشته بهمنظور ساماندهی نظام آموزشی کشور دو سنند ممنت ت ن عنناون نششنه
جامع علمی و سند ت ول بنیادن آموزشوپرورش منطبق بر نیازها و مسائل بومی کشنور
تدون  ،تصونب و ابالغ شده اس  .هدف ان مشاله نسب سنجی دو سند سیاسن گنذار
کشور در حوزه آموزش و پیشبرد سیاس ها آموزش کشور انجنام شنده اسن  .ازانن رو
مسئله اصلی مشاله حاضر بررسی نسب سند بنیادن ت ول آموزشوپرورش با نششه جامع
علمی کشور اس  .بدن منظور از روش کیفی استفاده شده و ت لینل دادههنا اسنناد بنا
رهیاف داده بنیاد صورتپذنرفتهاس  .نافتهها ت شیق پیشرو نشنا منیدهند ،انجناد
جامعه دانش بنیا پدنده م ور نششه جامع علمی کشور و پدنده م ور سند بنینادن
ت ول آموزش وپرورش اس  .نتیجه ت شیق نشا داده اس نسب همسانی بنی انن دو
سند در انجاد کارآفرننی به عنوا پیامد وجود دارد اما جنبه تربیتنی و اعتشناد در سنند
ت ول بیشتر و جنبه کارآفرننی در نششه جامع علمی کشور پررنگ اس .
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مقدمه
نهاد آموزشوپرورش بهعنوان ارائهدهنده آموزشهای عمومی در دو سطح نظری و
مهارتی از اصلیترین عوامل ایجااد روی آوردن اراراد مام اه باهساوی اتاالاو و
آموزشهای تکمیلی و تخصصی است.
نهاد آموزش ایران مانند بسیاری از کشورها در دو بخش آموزشهای عماومی
و آموزش های تخصصی و تکمیلی است و باتومه به اهمیت هریا

از ایان دو و

نظرات ماخصصان برای بازبینی این دو بخش براساس اولویت ها و نیازهای باومی
و ررهنگی کشور دو سند مرتبط با هری

از آنهاا در ساالیان اریار تادوین و باه

تصویب تورای عالی انقالب ررهنگی کشور بهعنوان ماولی سیاستگذاری حاوزه
ررهنگ و آموزش کشور رسیده است .درواقع در این اسناد تالش تاده بار مباان
ارزت و بوم کشور ،تجربیات گذتاه و نظریهها و نمونههاای علما و تجاارب
عملی تکیه تود (نقشه مامععلمیکشور.)7 :1389 ،

راهبرد کالن6

سند تحوو بنیادین آموزشوپرورش در ساو  1390و نقشه مامع علمی کشور
در ساو  1389به تصویب رسایده و اباال تادهاسات .ساند اوو ،هادد تادوین
سیاست گذاری های حوزه آموزش عمومی و سند دوم ،هادد سیاساتگاذاری در
آموزشعالی وزارت آموزش وپرورش بوده است؛ اما باتومه به اینکه تصویب ایان
اسناد در ملسات مافاوتی بوده و تصاویب نقشاه ماامع علمای کشاور مقادم بار
تصااویب سااند تحااوو بنیااادین آمااوزشوپاارورش بااوده اساات و حاااوآنکااه
آموزشوپرورش بر آموزشعالی به مهت رتبی مقدم است و در تفکر منطقی اباادا
از آموزش وپرورش بایسای به آموزش عالی رسید ،ضرورت دارد تا نسبت میان این
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دو سند بررسی تود.
زمانی که دانش آموز در مقطع آموزش ماوسطه قرار میگیرد و باه او مشااوره
اناخاب رتاه دادهمیتود ،درواقع اناخاب مسیر توسط دانشآموز انجاام مایتاود؛
ادامه تحصیل یا اتالاو؟ ()chitsaz, mohammad javad; ghomashchi, ahmad, 2008
هدد نظام آموزتی کشورها یکی از این دو یا هردوی آنها میتواند باتاد .آنچاه
درحاو حاضر در نظام آموزتی کشور قابل مشاهده اسات اولای اسات ی نای اداماه
تحصیل؛ اما در اسناد و سیاست های اصلی آموزتی کشور کدام رویکرد موردتومه
قرارگرراه است؟
ازاین رو ،تحلیل رویکردهای سیاست گذاری آموزش وپرورش و آموزشعاالی
و اینکه آیا ایان دو در امااداد یکدیگرناد یاا ریار ،موضاوعی قابالتوماه اسات.
بااهعبااارتدیگاار آیااا آمااوزشوپاارورش ایااران براساااس آنچااه در سااند بنیااادین
آموزشوپرورش سیاستگذاری تده است ،صرراً بهعنوان ی نهاد که پایه و مقدمه
ورود به آموزشعالی است ،نقش ایفا میکند یا اینکه آموزشوپارورش عاالوه بار
پایه و اساس آموزشعالی ،نقش نهادی مقوم و تحکیمبخش را بارای نقشاه ماامع
علمی کشور و نظام آموزشعالی بازی رواهد کرد .ایان مساهله از آنجاایی بیشاار
ضروری و پراهمیت است که درصورت تحقق ومه دوم این دو نهااد آموزتای در
اماااداد یکاادیگر و مقااوم نظااام اتااالاو و رالقیاات کشااور نی ا رواهنااد بااود و
درغیراینصورت منف

از هم و رار از ماهیت ت لیم و تربیای یکدیگرند.

این تحقیق با هدد نسبتسنجی دو ساند سیاساتگاذاری کشاور در حاوزه
آموزش و پیشبرد مؤثرتر سیاستهای آموزش کشاور انجاام تادهاسات .ازایانرو
مسهله اصلی مقاله حاضر ،بررسی نسبت سند بنیادین تحاوو آماوزشوپارورش باا
نقشه مامع علمی کشور است که با این ساؤاو کاه نسابت ایان دو ساند یسات
پیگیری تده است.
 .1پیشینه تحقیق
 )Alipour, 2017( در تحقیق رود با عنوان «تحلیل محاوای ساند تحاوو بنیاادین
آموزشوپرورش ازنظر میا ان توماه باه مساهولیتپاذیری امامااعی ،رالقیات و
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کارآررینی» که با روش تحلیل محاوا و با تج یهوتحلیل قانون انجاامتاده ،باه ایان
نایجه رسیده است که سند تحاوو آماوزش وپارورش تککیاد بیشاار بار مساهولیت
اماماعی ،قانون و نوآوری اسات و مؤلفاههاای دیگار مانناد اقاصااد ،رالقیات و
کارآررینی در آن کمار موردتومه قرارگرراهاست.
2012) 

 (Arefi,در تحقیق رود با عنوان «همروانی و همار ایی سیاستهای

کالن نظام آموزتی ایران درراساای توس ه ررهنگای» کاه باه روش کاابخاناهای و
تحلیل اسنادی انجامتدهاست و توس ه ررهنگی را ماکثر از سیاساتهاای آموزتای
در نظر گرراه ،به این نایجاه رسایده اسات کاه از  6تاار
تار

ررهنگای موماود 5

در سیاست های آموزتی کشور موردتومه قرارگررااه اسات؛ اماا محقاق،

سیاست های آموزتی کشور را در سند شمانداز بیستساله کشور و برنامه پانجم
توساا ه رالصااه کاارده و نقشااه مااامع علماای کشااور و سااند تحااوو بنیااادین
آموزشوپرورش را در نظر نگرراه است.
2012( 

 )Musayapour,در پژوهش رود با عناوان «رویکردهاای حااکم بار

تلییر در نظام آماوزش و برناماه درسای ایاران :از رویکارد مهندسای تاا رویکارد
ررهنگی» با اتخاذ این ررض که تلییر ،اصل مادایی ناپاذیر زنادگی اسات ،م اقاد
است نظام آموزتی نی از این قاعاده مسااینی نیسات و نیازمناد تلییار اسات؛ اماا
بررسیها در ایران دو گونه تلییر را نشان میدهد .تلییار باا رویکارد ررهنگای کاه
تدریجی ،مطلوب نما و مبانای بار اصال آزادی اسات و تلییار مبانای بار رویکارد
مهندسی که زودبازده اما گذرا و براساس اصل عدالت است .محقق ،نقش رویکارد
مهندسی را در کشور بیش از رویکرد ررهنگی دانساه است که براساس تفکیا

در

هر بخش مومب تده است که در بخش آماوزش کشاور ساه وزارتخاناه در امار
آموزش دریل باتند که هری

نه بهصورت ارگانی

که بهصاورت تقریبااً مسااقل

درمهت اهداد رود در قالب برنامهای مداگانه است و تقسیمکار برای ایجاد یا
کل در آنها ماری نیست.
(

Qajar Qahramani, Susan, Mohammadi Dostdar, Hossein, Ranjbar

 )Nabi, Abolfazl , 2012در پژوهش رود با عنوان «مایگاه آموزش در برناماههاای
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علم و رناوری کشورهای مناخب مهان» به بررسای مایگااه آماوزش در اساناد 9
کشور دنیا و مقایسه آنها با نقشه مامع علمی کشور بهعنوان سند علام و رنااوری
ایران پرداراه است .محققان به این یاراه دستپیداکردهاند که نقشاه ماامع علمای
کشور دارای مسائلی مانند نگاه کمّی به آموزش ،کلی بودن نکات آموزتی ،رقادان
دیدگاه نظری منسجم در آن و در حاتیه بودن آموزش نسبت به اقاصاد است.
 )Zakir Salehi, gholamreza; Zakir Salehi, amin, 2009( در پژوهش رود با
عنوان «تحلیل محاوای پیش نویس نقشاه ماامع علمای کشاور و پیشانهاد الگاوی
ارزیابی آن ،سیاست علم و رنااوری» باا اساافاده از روش تحلیال محااوا و روش
اسنادی پیش نویس نقشه مامع علمی کشور را موردبررسی قرار دادهاناد .آنهاا باه
این نایجه رسیدهاند که مضامین اصلی نقشه بیشار مبانی بر سیاست رشار علم باوده
است و سیاست کشش تقاضا در آن کمار باوده اسات .باه ایان م نای کاه تبادیل
پژوهشهای بنیادین به پژوهشهای کاربردی و تولید علام مادنظر سیاسات رشاار
علم است و سیاست کشش تقاضا مبانی بر تقاضا برای نوآوری و تکلگیری علوم
براساس نوآوری و توس ه علوم است؛ بنابراین براساس یاراه تحقیق ،نقشاه ماامع
علمی کشور بیشار به سمت تولید علم است و تومه کمااری باه مصارد علام در
اقاصاد و صن ت نشان میدهد.
 )chitsaz, mohammad javad; ghomashchi, ahmad, 2008( در تحقیق راود
با عنوان «بررسی وض یت ارتباایی نظاام آماوزشوپارورش و آماوزشعاالی» باه
بررسی وض یت ارتبایی نظام آموزش وپرورش و آموزشعالی پرداراهاند .در ایان
تحقیق که با روش مطال ه تطبیقی نظام های آموزتی برری از کشورها و باا تککیاد
بر رویکرد سیسامی ورودیها ،ررومیها و ررآیندهای آموزتی انجاامتاده،نایجه
این تد که ت امل و ارتباط سارااری میان دو نظام آموزشوپرورش و آموزشعالی
کشور مشاهده نمیتود و ورودیها و ررومیها ناهمسان با یکدیگرناد؛ بناابراین
ارتباط مامع و نظاممند میان این دو نظام آموزتی برقرار نیست.
باتومه به گذتت تقریباً ی

دهه از تاریخ تصویب و ابال هر دو سند تحوو

بنیادین آموزش وپرورش و نقشه مامع علمی کشور ،تحقیقای کاه رابطاه و نسابت
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این دو سند سیاستگذارانه را موردبررسی قرار دهد ،یارت نشده است و هری

از

تحقیقات روق بر منبهای از هرکدام از اسناد تومه داتاهاناد .ازایانرو باتوماه باه
اهمیت نظام آموزش کشور درراساای توسا ه ررهنگای ،امامااعی و اقاصاادی در
ی

نگاه ارگانی

و تومه به رألها و ض ف یا قوتها و پشایبانیهای مقاوم ایان

دو سند از یکدیگر ،زمینه تقویت نظام آموزش کشور رراهم رواهاد تاد .درمیاان
تحقیقات مومود بیشارین ارتباط موضوعی در مقاله اوو قابلمشاهده اسات کاه آن
نی پیش از تصویب و ابال اسناد تدوین تده و رابطه دو نظام آموزشوپارورش و
آموزشعالی را موردتومه قرار داده نه اسناد سیاستگذاری این دو نظام را.
 .2چارچوب مفهومی
اگر ه بهیورگساردهای درک تده است که بین آموزش و سایر اب اد توس ه رابطاه
میبت ومود دارد و مم یت سراسر مهان تمایل روتانی بارای آماوزش بیشاار و
بهار را نشان میدهند ،اما آموزش وپرورش همچنان یا

بخاش باا بودماه کام و

دارای اولویت کم در توس ه است و سرمایهگذاری در آن م ماوًً بادونتوماه باه
ارزش ذاتای آمااوزش بااهعنااوان ابا اری باارای توسا ه در نظاار گرراااه مایتااود.
()Bengtsson, Stephanie, E.L., Barakat, Bilal, Muttarak, Raya, 2019
رویکردهااای مخالفاای درباااره آمااوزش بااهیااورکلی و آمااوزشوپاارورش و
آموزشعالی به یورمج ا وماود دارد .اهاداد مافااوتی نیا بارای هریا

از ایان

نظام های آموزتی ومود دارد .برری آموزش را ًزمه توس ه برتمردهاند و بررای
آموزش را بهعنوان ی

حق ارراد مام ه درنظرگرراهاند

(2013

 )Taylor,که مدای

از پیشررت این حق بایسای به ارراد اعطا تود.
در این بخش این رویکردها و اهداد آنهاا ارائاه رواهاد تاد تاا براسااس
حساسیت نظری مسهله تحقیق ،زمینه تحلیل اسناد سیاسات هاای آموزتای کشاور
رراهم تود .درواقع با ارائه این مقوًت ،نقطهنظر اسناد کشور نسبت به آماوزش و
ارتباط میان دو سند مادر در این حوزه را میتوان ار وببندی کرد .آیا آماوزش
عمومی و عالی ایران ،با یکدیگر همپوتانی یا نقاط اتاراکی دارند؟ سهم اتالاو و
مهارتار ایی و کارآررینی در آنها گونه است؟
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الف .آموزش حق همگانی

آموزش ،در رهرسای از عناصر مهم زندگی ما قرار دارد کاه هماه مایتوانناد از آن
برروردار باتند؛ و این به دلیل اهمیای است که در تاریخ رلسفه آماوزش مشااهده
میتود

(2011

 .)Beckett,بسیاری از دیدگاهها آموزش را بهعنوان یکای از حقاوق

انسانی در نظر گرراهاند و ازآنجاکه آموزش حق محساوب تاده اسات ،دولاتهاا
مکلف به تمهید تجهی ات و امکانات ًزم برای ایجااد رضاای تحصایل تادهاناد.
برری رویکردها الباه بر پردارت ه یناههاای تحصایل توساط راانوادههاا تککیاد
کردهاند اما اکیراً بر تکمین ه ینهها از سوی دولتها تککید دارند.
برری دیدگاه ها ،ارائه حق بدون دریارات تکاالیف اراراد را کااری مایدانناد.
برری دیگر اما آموزش را امری در ارایارات اناخاب رردی میدانند کاه حکومات
حق درالت در امور تخصی را ندارد .بدیهی اسات هریا

از ایان نگااههاا ناو

راصی از برنامهری ی و سیاستگذاری درباره آموزش عمومی و آموزشعالی را به
ومود میآورد.
اما انجام تکلیف درازای دریارت حق یکی از مهمترین منبههای ایان دیادگاه
است .این امر میسر نمیتود مگر با آموزش هاای مبانای بار مهاارت باه اراراد تاا
بهوسیله کسب این مهارتها اقدام به انجام تکالیف رود کنند .درواقع رارج تادن
از ییف بیسوادی ،اولین مکموریت آموزش بهعناوان حاق اسات کاه باا آماوزش
عمومی محقق میتود و ورود به تخصا

هاا و ارایاار رتااه موردنیااز مام اه،

دومین مکموریت این نو نگاه است که با آموزشعالی و ایجاد زمینههاای ورود باه
بازار اتالاو مهیا میتود ()Taylor, 2013
آموزش در این رویکرد مبانی بر این موضو است که آموزش ،راه مباارزه باا
رقر و مطرودیت اماماعی است.آموزش ی

ررآیند اسات؛ ررآینادی یاوًنی کاه

بهوسیله آن ررد رود را با تلییرات محیطای هماهناگ مایکناد

(2000

.)giddens,

برایناساس آموزش نقاش بنیاادی در ایجااد کاارایی اقاصاادی و همبسااگیهاای
اماماعی دارد .در این دیدگاه برای مقابلاه باا مطرودیات امامااعی بخصاو

در

گروههای کماربرروردار ،آموزشعالی یکی بهارین راهکارهاست (. )Fraser, 2010
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در رویکرد حق بهمیابه تکلیف ،تومه به رویکرد سیسامی موردتوماه اسات.
بهعبارتدیگر بایسای سیسامی در ررومیها و ورودیها وماود داتااه باتاد تاا
اناظار تکلیف به ومود بیاید.
ب .آموزش برای توسعه

ایاده دانشااگاه در یااوو سااه دهااه گذتاااه تلییار یاراااه و آمااوزش باارای توسا ه
مجموعهای از مسهولیتها را بهیورر اینده ار ایش میدهد و مادوهاای اتخاذتاده
در نوسان هساند ( .)Fraser, 2010هر ند درک نقش آماوزش در توسا ه ،باهدلیال
ماهیت لل نده هر دو مفهوم و رابطه نادومهی باین آنهاا بسایار پیچیاده اسات
( .)McCowan, 2019نظام آموزتی دارای اهداد مخالفی است که همگی درمهات
توس ه اماماعی هسااند .برقاراری عادالت امامااعی ،دساایابی باه آزادی ،زدودن
مطرودیتهای اماماعی ،از بین بردن رقار ،دساایابی انساان باه ت االی و کمااو و
رسیدن انسان به آگاهی ازممله این اهاداد هسااند کاه درنهایات همگای سابب
توس ه انسانی و اماماعی میتوند و برری هم از آموزش بخصو

آموزشعاالی

در توس ه سرمایهانسانی و توس هپایدار برای ساوهای ب اد از  2015یااد کاردهاناد
(.)Boni, Alejandra, Lopez-Fogues, Aurora, Walker, 2016
ایجاد برابری ررصتهای اماماعی در بهرهمندی از آموزش برای تمامی اقشار
مام ه توسط دولتها ازممله راههای برقراری عدالتآموزتی است .بارایناسااس
دولت بایسای درصدد راههای حذد تب یضهای آموزتی باتد .این عامل میتواند
به گسارش هویت تهروندی و کاهش ارااالد یبقااتی کما

کناد (

Crosland,

)Socialism Now and Other Essays, 1974
آموزش همچنین سبب اناقاو ارزشهای اماماعی از ی

نسل به نسال دیگار

میتود و دولتها میتوانند با ارائه آموزش نظام ارزتی راود را مناقال کنناد .باا
آموزش ،ارراد در مهل کماری بهسرمیبرند و بیشار قابلاحارام هساند و میتوانناد
موق یت و من لت بیشاری کسب کنند .باا آماوزش همگاانی آزادی اندیشاه اراراد
تکمین میتود اما صرد آموزشهای رنی و تللی نمیتواناد ایان هادد را تاکمین
کند بلکه نیازمند آموزش های عمومی و همگانی در سطوح مخالف است تاا اراراد
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از مهل دائمی رهایی یابند و به این وسیله ارراد آزادی را کساب کنناد (

Hobson,

.)1974
بنابراین ،نظام آموزش به عنوان یا

ما ا اساسای در بریارد کاردن مواناع

مخالف و تسهیل مسیر برای رسیدن به پیشررت عمل میکناد .ازایانرو دولاتهاا
برای توس ه آن باومود تفاوتهای دیدگاهی در موضوعات مخالف تالش میکنند
اما یکی از موان ی که توسط نظام آموزش میتواند تکل گیرد ،ایجااد ماانع ذهنای
است .بهیوریکه ارراد در قالب آموزش در بردگی ذهنای نسابت باه دیادگاههاای
راصی ررورراه و توانایی آزادی رود را از دست میدهند و همین موماب ایجااد
اراالد یبقاتی و ب ضاً سوااسافادههای یبقات مررهتر میتود (.)Taylor, 2013
ج .رویکرد سیستمی به آموزش

تفکر دساگاهی ،ررآیند تانارت مبانای بار تحلیال (تج یاه) و ترکیاب درمهات
دسایابی به درک کامل و مامع ی

موضو در محیط پیرامون راویش اسات .ایان

نو تفکر درصدد رهم کل (سیسام) و ام ای آن ،روابط بین ام اا و کل و رواباط
بین کل با محیط آن (رراسیسام)

است.

مام های که به صورت دساگاهی ام ای آن نگاه تود ،میتواناد ورودیهاا و
ررومیهای آن در انطباق با یکدیگر عمل کنند .باهعباارتی نهادهاای مخالاف آن
مانند نهادهای آموزتی و اقاصادی در هماهنگی با یکادیگر عمال کنناد .مادیریت
دساگاهی ،مام ه را به عنوان ام ای ی
ورودی و ررومی در ی

سیساام در نظار مایگیارد کاه دادههاای

ررآیند گرد هم آمده و اما ای آن در ارتبااط منطقای و

ماوازن با هم قرار دارند .عناصر هر سیسام همان بخشهایی هساند کاه سیساام را
تکل می دهند درحالی که با ی

نگرش کارکردی ،بخشهایی که وظاایف اساسای

سیسام را برعهده دارند ،عناصر آن سیسام هسااند؛ ازایانرو عناصار یا

سیساام

عبارتند از :ورودیها ،ررا گرد ،ررومیها و بازرورد کنارلی.
ورودی ،نیروی محرکه سیسام است که نیازهای عملیاتی آن را تکمین میکناد.
بحثهایی که در ی

محیط آموزتی مطرح میتاوند؛ ورودی سیساام را تشاکیل

می دهند .برری دساگاهها دارای ورودیهای زنجیارهای یاا باههامپیوسااه هسااند
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بهیوری که ررومی ی

سیسام ،ورودی سیسام ب دی را تشکیل میدهد .ررا گرد

سیسام تبدیل ورودی به ررومای اسات .عوامال مخالفای نظیار انساان ،ماتاین،
سازمان و  ...میتوانند این ررا گرد را انجام دهناد .یا

رارا گارد مایتواناد راط

تولیدی باتد و مایتواناد مجموعاهای از ورودیهاا را باه ررومای تبادیل کناد.
ررومی های ی

سیسام مانند ورودی های آن میتواند نوعی انرژی ،ماده ،ماتاین

و  ...باتد .ررومی ها هم میتوانناد توساط دسااگاههاای دیگار مصارد تاوند.
بازروردها هم اب ار ایجاد ت ادو در سیسام هساند (.)Rezaian, 2012
آموزش در این دیدگاه بهعنوان ی

سیسام کالن است که از دو رردهسیساام

آمااوزشعمااومی و آمااوزشعااالی تشااکیل ماایتااود و بخشاای از رروماایهااای
ررده سیسام اوو بهعنوان ورودی ررده سیسام دوم هسااند و یای یا
ررومیهای رردهسیسام دوم بهعنوان ورودیهای ی

رارا گارد

کالنسیسام دیگار مام اه

به نام اقاصاد و اتالاو باهکارگررااه مایتاوند ،هر ناد ممکان اسات بخشای از
ررومیهای ررده سیسام اوو آموزش نی به عنوان ورودی سیساام کاالن اقاصااد
بهکارگرراهتوند.
د .رویکرد آموزش برای آموزش و آگاهی و تولید سرمایه انسانی (فشار علم)

رویکرد آموزش برای آموزش بر این مبنا است که آموزش راود هادد اسات .باا
دسایابی به این هدد اوًً آگاهی رردی در درماه نخسات و ثانیااً آگااهی مم ای
تکل میگیرد .نفس این آگاهی میتواند زمیناه رسایدن باه توسا ه و پیشاررت را
تضمین کند .درکنار این موضو انباتت علم و تولید و ذریره نیروی انساانی داناا
بهعبارتیدیگر تولید سرمایه انسانی واق یت دیگر این رویکرد اسات

( Soheil Sarv,

.)2019
در رویکردهای مدید ،سرمایهگذاری تنها به توس ه زیرسارتها نیست ،بلکه
تومه به عوامل انسانی نی ی

سرمایه اصلی بهحساب میآید

(2009

 .)Sue,عوامل

توس ه را می توان در دو عامل اصلی اقاصادی و اماماعی -ررهنگای درنظرگررات
که بساه به هری  ،سیاستها مخالف رواهد بود.
عامل اوو رود تامل سه رویکرد است:
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 . 1عامل سرمایه و انباتت آن :این عامل باا مباحاث اقاصااددانان کالسای

و

نوکالسی ها پیوند دارد و در قالب رتد اقاصادی نشان داده مایتاود .یرراداران
این رویکرد ،توس ه آن را تامایی ًزم میدانند که باه رتاد اقاصاادی بینجاماد و
بازدهی آن سریع باتد .این گروه امور آموزش را از مقوله اماور پرباازده اقاصاادی
نمیدانند و سرمایهگذاری در آن را ه ینه کردی با بودمه زیاد تلقی میکنند.
 . 2عامل کار :عامل کار مامرک بر کار کردن و اولویت قرار دادن آن به نسابت
سرمایه و عامل انسانی است.
 .3عامل انسانی :این عامل با سارمایه انساانی م ررای تاد .در ایان رویکارد
اسافاده از نیروی انسانی و توس ه آن مهمترین بخش است .بررالد رویکارد اوو،
سارمایه تلقای مایکناد کاه در

این دیدگاه با نگاه اقاصادی انسان را بهعنوان یا

شمانداز درازمدت تبدیل به سارمایه مایتاود .باا ایان دیادگاه ،ارائاه رادمات
آموزتی به نیروی انسانی سبب می تود از ی

وضا یت باه وضا یای باا بهارهی

بیشار اناقاو مییابد و بازده این سرمایهگذاری پایههای توس ه آینده رواهد بود.
نظریه سرمایه انسانی در کنار سرمایه ،انسان را بهعنوان منباع سارمایه م ررای
کرد؛ بنابراین ،اسافاده بهینه از نیروی انسانی و توس ه آن بهارین راه توس ه اسات.
بازار و سود و نیروی انسانی آموزش دیده ،اضال اصلی منطق بازار هساند .نیاروی
انسانی آموزشدیده را دانشگاه تربیت میکند .در منطق باازار اگار رتاد اقاصاادی
ار ایش یابد ی نی اتالاو باً رراه و نیااز باه نیاروی انساانی آماوزشدیاده اسات
بنابراین در نین وض یای ،می ان ثبتنام در دانشگاه بیشار مایتاود و باا کااهش
رتد اقاصادی می ان ثبتنام در دانشاگاه کااهش ماییاباد .تفکار سارمایه انساانی
برمبنای رایدهای است که نیاروی انساانی ماخصا

مایتواناد در ارایاار مام اه

بگذارد؛ بنابراین ه ینه زیاد همراه با رایده زیااد و عرضاه بااً هماراه باا تقاضاای
باًست.
ی

ب د دیگر رویکرد آماوزش بارای آماوزش ،رشاار علام

(Push

)Science

است .براین اساس رشار علم باعث میتود تا آماوزش محاور قارار گیارد و نگااه
رالقانه در علم مدنظر نیست بلکه تولید علم کانون تومه قرار میگیرد .همین امار

تحلیل نسبت سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و نقشه جامع علمی کشور با رهیافت گراندد تئوری 17

در همنشینی میان علم و من لت اماماعی واقع میتود و سیاستگاذاری آماوزش
برای آموزش را در اولویت قرار می دهد .در این رویکرد تبدیل علاوم و تحقیقاات
بنیادی به تحقیقات و علوم کاربردی اهمیت دارد اما از نگااه باهکاارگیری علام در
سایر بخشهاا مانناد صان ت بای بهاره اسات (

Zakir Salehi, gholamreza; Zakir

.)Salehi, amin, 2009
و .رویکرد آموزش برای مهارت افزایی و کارآفرینی و ورود به مرحله بعدی زندگی
(کشش تقاضا)

بهیورکلی آموزش کارکردهایی دارد از مملاه کارکردهاای امامااعی ،اقاصاادی و
روانشنارای که در رویکردهای مخالف به آموزش نی موردنظر باودهاناد (

Soheil

Sarv, Mohammad, Hezar Jaribi, Jafar, Karami Ghahi, Mohammad Taghi,

 .)Entezari, Ardeshir, 2020رویکرد آموزش برای کارآررینی هماراه باا نسالساوم
دانشگاهی و در قارن بیساام موردتوماه قرارگررااه اسات .دانشاگاههاا از اباادای
تکلگیری تاکنون نسلهاای مخالفای را یای کاردهاناد؛ دانشاگاههاای نسال اوو
آموران و یادگیری دانش را به صورت کالسی

مدنظر داتاند .موج اوو ،مبانی بار

نظام اسااد -تاگردی و ویژگی این موج سرعت تلییارات کناد و بار تناو انادک
ارتبایات علمی در این رضا محدود و مکان و زمان از موارد مهم در این موج بود.
در نسل دوم ،پژوهش عالوه بر آموزش و تولید علم موردنظر باود؛ ماوج دوم
هم مان با رتد تخص

علمی و رودکار تدن اب ارها و روش هاای علمای باود.

رسانه های انبوه ارتبایات علمی را در این دوره ماحوو کرده اسات .یبقاه بنادی و
علمی از دیگر ویژگی های این دوره بود اما در نسل سوم کاه هم ماان باا

تخص

بحبوحه های عصر مدید نظیر تکل گیری مام ه ایالعااتی ،مهاانی تادن ،ایجااد
محیط های رقابای و  ...است ،اناظار از دانشگاه تولید علام و آماوزش تنهاا نیسات
بلکه تککید بر نوآوری و ایجاد ررصتهای کسب وکاار و ارزش آررینای از راه علام
است.
موج سوم ،تبدیل ساراار دررای علم باه سااراار تابکه ای باود و رالقیات و
رناوری ایالعات و مهشهای نرمار اری از ویژگیهای این دوره بود .اینجا باود کاه
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دانشگاه به بنگاه تبدیل تد .در این دوره دانش به من له ریر عمومی مهانی تلقی تاد
که مایمل

مشا بشری باود و بادون آن امکاان زنادگی ساخت باود (

Faraskhah,

 .)Maghsoud, 2013اقاصاد دانشبنیان در این دوره باه ظهاور پیوسات .در ایان دوره
تولید ،اناقاو و مصرد دانش؛ ررآیندی مهانی تد (.)Faraskhah, 2008
دوره اوو و دوم دورههااای تولیااد ،توزیااع و تااروی دانااش بااود .دوره سااوم
به صرد دانش تومه نداتت بلکه ارزش آررینی و ثروت آررینای از دانشاگاه یلاب
ماایتااد ی ناای ارزش مبادلااه ،مهاامتاارین ارزش در ایاان نساال از دانشااگاه بااود.
بهعبارت دیگر پرسش نسلسوم آن است که ماحصل دانش و پاژوهش در دانشاگاه
برای مام ه ه رواهد بود؟ ی نی ت بیر در نسل اوو و دوم دانشاگاه بار اناقااو و
تروی دانش (نسل اوو) و تولید دانش (نسل دوم) است درحالی که در نسل سوم بار
مبادلااه دانااش و ارزشآرریناای از آن اساات .درس دادن و اساااادی در نساالاوو،
مشارکت دانشجویان در نسل دوم و ر الیت ،اباکار و عملکرد دانشاجو و اساااد در
نسلسوم مدنظر بود .نسلسوم ،نسل گونگی است؛ درحالیکاه نسال اوو و دوم،
نسل یسای و رایی بود (.)Farastkhah, 2018
در رویکرد آموزش برای مهارتار ایی و کارآررینی آماوزش باهراودیراود
هدد نیست بلکه آموزش برای ورود باه مرحلاه ب اد زنادگی و تاکمین نیازهاای
مام ه مدنظر است .بهعباارت دیگار در ایان نگااه اساافاده از داناش محصاالن و
دانشجویان برای بازار اتالاو و ایجاد اتالاو کشور مادنظر اسات و اداماه رراه
اماماعی تدن با اسافاده از ررومیهاای دانشاگاه در ورودی اقاصااد موردتوماه
قرار میگیرد ( .)Soheil Sarv, 2019بررالد رشاار علام ایان رویکارد مبانای بار
کشش تقاضا ( )Demand Pullاست؛ ی نی بازار و صان ت بارای تاکمین نیااز راود
احایاج به رالقیت دارند و ایان رالقیات را از دانشاگاه و نظاام آموزتای تقاضاا
میکنند .ازاینرو تولید علم تنها هدد نیست بلکاه باهکاارگیری داناش تولیدتاده
منظور نظام آموزتی قرار میگیرد

( Zakir Salehi, gholamreza; Zakir Salehi, amin,

 .)2009اما آموزش با ماندن در آموزش صرد بادون مهاارتار ایای مایتواناد باه
سمت کاًیی و تجاری تدن منفای پایش رود (

Soheil Sarv, Mohammad, Hezar
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.)Jaribi, Jafar, Karami Ghahi, Mohammad Taghi, Entezari, Ardeshir, 2020
 .3روش تحقیق
برای بررسی نسبت سند تحوو بنیادین آموزشوپرورش و نقشه مامع علمی کشور
در این تحقیق از رویکرد کیفی اسافادهتدهاست که درواقاع ساامانهای از توصایف
مقوًت و روابط میان آنهاسات (.)Mc Milan, James H, Schumacher Sally, 1993
تحلیل اسناد با اسافاده از روش داده بنیااد باا الگاوی اتااراوس و کاوربین انجاام
تدهاست.
منظور از تهوری داده بنیاد ،نظریه برگرراه از داده هایی اسات کاه یای ررآیناد
پژوهش به صورت نظام مند گردآوری و تحلیل تده اند .در این راهبرد ،گردآوری و
تحلیل داده ها و نظریه ای که درنهایت از داده ها اسانااج میتود ،در ارتباط ن دیا
بااا یکاادیگر قاارار دارنااد .پژوهشااگر بااهمااای اینکااه مطال ااه رااود را بااا نظریااه
ازپیش تصورتده ای آغاز کند ،کار را با ی

حوزه مطال ااتی راا

امازه میدهد کاه نظریاه از دادههاا پدیادار تاود (

تارو کارده،

Strauss, A. L, Corbin, Juliet,

 )1998هساه اصلی نظریه داده بنیاد ،مقایسه مسامر است.
ت یین مقوًت ،ابادا نیاز به مطال ه اسناد داتت کاه براسااس آن بارای ت یاین
مقوًت ،ابادا تمامی صفحات اسناد ،مطال ه تد و قسمتهای موردنظر اناخااب و
کدگذاری تد .ساپس هریا

از واحادهای م ناایی در مااون مشاخ

تادند و

براساس آن ها مفاهیم و مقوًت اساخراج تد و با بررسی ندباره ماوارد مشاارک
به دست آمد.
بدینمنظور ابادا مان سند تحوو آموزش وپرورش و نقشه مامع علمی کشاور
مطال ه تد و بهصورت نمونهگیری هدرمند و براسااس حساسایت نظاری تحقیاق
کدهای اولیه تحتعنوان کدگذاری باز برای بررسی و تطبیق دو سند اساخراج تد.
پس از اساخراج کدها ،با اتاراک آن ها مفاهیم به دست آمد و با اتاراک مفاهیم باا
یکدیگر مقوًت تکل گررت .در مرحله کدگذاری محوری نیا یکای از مقاوًت
که براساس روش داده بنیاد بایسای دارای ویژگی های محوری در تحقیق باتد و با
پن مقوله اصلی دیگر در ارتباط باتد ،تشخی

داده تد و باا کدگاذاری اناخاابی
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روایت داساانی از مقوًت ارائه تد.
اعابارسنجی روش بهکاررراه برای تحلیال و تطبیاق دادههاای باهدساتآماده
موردبررساای قاارار گرراات .باادینتااکل کااه یبااقنظاار

(2005

 )Creswell,ابااادا

پرسش هایی در ربط دهی مقوًت به یکدیگر یرح تد و مادارک آنهاا در دادههاا
مساجو و مطرح تد .به این م نا که  .1آیا اتصاو روتنی بین مقولههاا و دادههاای
رام ومود دارد؟  .2آیا نظریه به عنوان ی

تبیین مفهومی برای ررآیند موردمطال اه

مفید است؟ همچنین تحلیل حاصل تده با پیشاینه تخصصای اعابارسانجی تاد تاا
می ان نوآوری ،وثوق و ایمیناان آن مشاخ

تاود .در مرحلاه ب اد نیا تحلیال

بهدستآمده از دو سند با مطال ه تطبیقی با یکدیگر تطبیق داده و درنهایات نسابت
میان دو سند بررسی تد.
 .4یافتههای تحقیق
در این بخش ابادا با تحلیل داده بنیااد نقشاه ماامع علمای کشاور و ساند تحاوو
بنیادین آموزشوپرورش کدگذاری باز ،محوری و اناخابی هریا

از ایان دو ساند

انجامتده است و درادامه اقدام به بررسی تطبیقی و ارائه تباهتهاا و تفااوتهاای
تحلیل دو سند تده است.
الف .تحلیل داده بنیاد نقشه جامع علمی کشور
 .1با اجرای تحلیل بر نقشه جامع علمی کشور در مرحله کدگذاری باز کدها و مفاهیم
ذیل به دست آمد:
کدها
علم مهمترین زیرساخت پیشرفت
عدالت و معنویت در گروه پیشرفت علم
خصوصیات علم؛ عدالت و معنویت
عدالت محوری و دسترسی همگانی به علم
احترام به ارزش ذاتی علم
توجه به بعد ثروتآفرینی علم
دسترسی همگانی به آموزش
الگوی علمی مناسب کشور
ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری در الگوی علمی

مفاهیم
علم همراه با معنویت و
عدالت مهمترین زیرساخت
پیشرفت
دسترسی همگانی به علم
ترکیب عرضهمحوری و
تقاضامحوری در نظام
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کدها
توجه به نیازهای درونی در نظام علم و فناوری
رویکرد پژوهشمحوری در آموزشعالی
گسترش آموزش عالی متناسب با نیازها و آمایش سرزمینی
کسب دانشهای پیشرفته و تولید علم
دستیابی به جامعه دانشبنیان
توسعه آموزش
توسعه آموزشعالی
افزایش قدرت کشور با افزایش دانشهای نوین
پرورش استعدادهای شغلی دانشآموزان
استخراجها اولویتهای علمی براساس نیازمحوری
تبدیل علم به گفتمان جامعه
جهت دادن علم در ایفای نقش در اقتصاد
نوسازی در نظام تعلیموتربیت
تأمین نیازهای جامعه با علم
انجام پژوهشهای کاربردی در مؤسسات پژوهشی دستگاههای اجرایی
هدایت تحصیلی در آموزشوپرورش و آموزشعالی براساس نیازها و اولویتهای کشور
توسعه جذب نیرویانسانی متخصص در مراکز کشور
کاربردی کردن رشتههای دانشگاهی در کشور
ارتباط صنعت و دانشگاه
همسویی بخشهای کشور با برنامههای تعلیموتربیت
نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی و مهارت افزایی در نظام علمی
ترویج فرهنگ کارآفرینی و آمادگی شغلی در نظام علمی
افزایش نقش نظام علمی در صنعت
افزایش کارآفرینی در آموزشعالی
ضرورت پاسخگویی آموزشوپرورش به نیازهای روز کشور
پرهیز از جهتگیری محض دوره آموزش عمومی به سمت آموزشعالی
رشد مهارتهای دانشآموزان
قداست دادن به کار دانشبنیان
حمایت از تجاریسازی علم
هماهنگی در نظامهای آموزش عمومی و عالی
کاهش تصدی گری دولت در نظام آموزش
توسعه پژوهشهای تقاضامحور و بخشخصوصی در علم
غیردولتیکردن آموزشعالی
مشارکت عمومی در آموزشوپرورش؛ غیردولتیکردن مدارس
فریضه بودن علم= بعد فرهنگی در تقاضای علمی
علم عامل توسعهاجتماعی
توسعه آموزشعالی
توسعه آموزشعالی با آمایش سرزمینی
افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه دولت

مفاهیم
آموزشی کشور

توسعه آموزش برای رسیدن
به جامعه دانشبنیان

تبدیل علم به حلّال نیاز
کشور

کارآفرینی در نظام آموزش

اشتغال دانشبنیان
نظام آموزش یکپارچه در
کشور
استقالل علمی نظام آموزش
از دولت

علم یعنی توسعه
دولتی بودن آموزشوپرورش
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پس از اساخراج کدها و پسازآن مفاهیم با باه دسات آوردن نقااط اتااراک مفااهیم
مقوًت انا اعیتر و محدودتری بهدست آمد که در مدوو ذیل نشان دادهتده است.
کدگذاری باز

مفاهیم
ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری در نظام آموزشی کشور
تبدیل علم به حلّال نیاز کشور
کارآفرینی در نظام آموزش ،جهتگیری آموزش به کارآفرینی
نظام آموزش یکپارچه در کشور
علم همراه با معنویت و عدالت مهمترین زیرساخت پیشرفت
علم یعنی توسعه
توسعه آموزش برای رسیدن به جامعه دانشبنیان
اشتغال دانشبنیان
دسترسی همگانی به علم
استقالل علمی نظام آموزش از دولت
دولتی بودن آموزشوپرورش

مقوالت
ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری در
نظام آموزشی کشور
جهتگیری آموزش به کارآفرینی
نظام آموزش یکپارچه در کشور
علم زیرساخت پیشرفت کشور
دستیابی جامعه دانشبنیان
استقالل علمی نظام آموزش

 .2کدگذاری محوری نقشه جامع علمی کشور

در این بخش مرحله دوم کدگذاری نقشه مامع علمی کشور انجامتده است که باا
احصای مقوًت در مرحله کدگذاری باز ی

کاد محاوری تشاخی

الگوواره ذیل بهدستآمد:
شکل  .1الگوی کدگذاری محوری نقشه جامع علمی کشور

داده تاد و
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 .3کدگذاری انتخابی نقشه جامع علمی کشور

اساخراج مقوًت و بررسی آنها حکایت از محوری بودن مقوله دسایابی به مام ه
دانااشبنیااان از سااوی سیاسااتگااذاران نقشااه مااامع علماای کشااور دارد .ایاان
پدیده محوری در اندیشه سیاست گذاران از مایی بیشاار تاده کاه علام باهعناوان
زیرسارت پیشررت موردتککید قرارگرراه است .بدین منظور و با هدد دسایابی باه
مام ه دانش بنیان راهبردهایی ازسوی سیاستگذاران ارائهتدهاسات نظیار ترکیاب
تقاضامحوری و عرضهمحوری ازسوی دولت و دساگاههای صن ای و کارآررین.
موضوعی که تقاضای کار رالقانه از سوی بخشهای اتاالاو را ماییلباد و
عرضه نیروی انسانی ماهر از سوی دانشگاهها را موردتومه قرار میدهد اماا وقاو
این راهبرد نیازمند بسارهایی نظیر ایجاد نظام آموزتی یکپار ه در کشور و ترایط
مدارله گری مانند اساقالو علمی نظام آماوزش کشاور از بخاش دولاای اسات تاا
بهواسطه بهکارگیری راهبردها به پیامد مهاتگیاری آماوزش باهساوی کاارآررینی
براساس نیازهای کشور بینجامد.
ب .تحلیل داده بنیاد سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
 .1با اجرای تحلیل بر سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در مرحله کدگذاری باز کدها و
مفاهیم ذیل به دست آمد:
کدها
آموزش زیرساخت تعالی کشور
تعلیم و تربیت مهم ترین عامل انتقال فرهنگ
کسب شایستگی ها برای درک و اصالح موقعیت خود و دیگران
تعلیم و تربیت فرآیندی تعالی جویانه برای هدایت افراد و تحقق حیاتطیبه با تعالی
هویت و پیشرفت اسالمی
ساحتهای تعلیم و تربیت
زمینه ساز درک و اصالح موقعیت و تعالی و تکوین پیوسته هویت دانشآموزان
نگاه یکپارچه با تعالیبخشی به آموزشوپرورش
ارتقای نگرش به آموزشوپرورش بهعنوان نهاد در خدمت تعالی کشور
ارزشهای اسالمی ناظر به همه ابعاد انسانی است
جامعه اسالمی؛ اجتماعی در روی نمودن بهسوی خدا
حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر و با غایت قربالیاهلل
بایدونبایدهای نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی

مفاهیم

آموزش تعالیبخش کشور

ساحتهای تعلیموتربیت
منبع بایدونبایدهای آموزشی؛
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کدها
منابع بایدونبایدها؛ معارف اسالمی و سیاستهای کلی و نقشه جامع علمی کشور
تعلیموتربیت در همه ابعاد با محوریت تعلیم و تربیت اعتقادی
کسب شایستگی برای تعالی هویت
تعالی در بصیرت و کسب کرامت ذاتی
زمینهسازی دستیابی بهمراتب حیاتطیبه بهصورت الزامی و عادالنه و همگانی
تعالی خود و رسیدن به حیات طیبه و حکومت جهانی موعود
ارتقای عقالنیت
استمرار فرهنگ اسالمی و مسئولیتپذیری
کسب روحیه کارآفرینی
شأن حاکمیتی دادن بهنظام تعلیموتربیت
مواجهه فعال در برخورد با چالشهای روبرو
آموزش و پرورش کارآمد و مشارکتجو و اثربخش
مدرسه نقطه اتکای پیشرفت کشور
مدرسه نقشآفرین در انتخاب آگاهانه و مسئوالنه
مدرسه کاشف استعدادهای دانشآموزان و هدایتکننده استعدادها
هدف آموزشوپرورش تربیت انسان موحد ،خالق و کارآفرین و ماهر
نظام آموزشی نهاد تربیت نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی
کسب مهارت برای مواجهه با مسائل فردی و اجتماعی و توان تفکر در خلقت
کسب روحیه مسئوالنه در برخورد با مسائل اجتماعی
فهم از مفاهیم اقتصادی و مشارکت در کارآفرینی
دارای مهارت تأمین معاش خود
گسترش حرف و مهارتهای موردنیاز جامعه
اجرای برنامه کارآفرینی و مهارتآموزی برای دوره متوسطه
توسعه آموزشوپرورش در همه جای کشور
توسعه آموزش عمومی در سراسر کشور
رویکرد فرهنگی در برنامه درسی
تعمیق رویکرد فرهنگی و تربیتی دروس
تقویت برنامههای متناسب با سبک زندگی اسالمی _ ایرانی در مدارس
توسعه تعامالت آموزشوپرورش با سایر دستگاهها
تفویض اختیار دادن به مدرسه برای ایجاد حیاتطیبه
برقراری ارتباط مدرسه با آموزشعالی
زمینه تصمیمساز شدن مسئوالن آموزشوپرورش در سیاستگذاریهای کشور
هدایت دانشآموزان بهسوی نیازهای کشور
برنامهمحور شدن آموزشوپرورش
تولید کتبدرسی با مشارکت بخش غیردولتی
توسعه مدرسه با دخالت بخش غیردولتی
توسعه مدارس غیردولتی
تسهیل قوانین تأسیس مدارس غیردولتی

مفاهیم
نقشه جامع علمی
تعلیم اعتقادی و کرامت ذاتی
دررسیدن به حیات طیبه
هدف نظام آموزشی

هدف بعدی آموزش کسب
روحیه کارآفرینی و
مسئولیتپذیری
آموزش و پرورش کارآمد
مدرسه نقطه پیشرفت کشور

هدف؛ تربیت انسان ذوابعاد و
کارآفرین و تربیت نیروی
انسانی

توسعه همگانی
آموزشوپرورش
رویکرد فرهنگی در محتوا
استقالل آموزشوپرورش و
مدرسه و تعامالت بینابخشی
با آموزش عالی
نیاز محور کردن دانشآموزان
دخالت بخش غیردولتی در
نظام آموزشی

پس از اساخراج کدها و پسازآن مفاهیم با بهدسات آوردن نقااط اتااراک مفااهیم
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مقوًت انا اعیتر و محدودتری بهدستآمد که در مدوو ذیل نشان دادهتدهاست.
کدگذاری باز

مفاهیم
تعلیم اعتقادی و کرامت ذاتی دررسیدن به حیاتطیبه هدف نظام آموزشی
هدف بعدی آموزش کسب روحیه کارآفرینی و مسئولیتپذیری
آموزش و پرورش کارآمد
هدف؛ تربیت انسان ذوابعاد و کارآفرین
آموزش تعالیبخش کشور
نظام آموزش زمینهساز رسیدن به حیاتطیبه
مدرسه نقطه پیشرفت کشور
منبع با یدونبایدهای آموزشی؛ نقشه جامع علمی
ساحتهای تعلیم و تربیت
رویکرد فرهنگی در محتوا
استقالل آموزشوپرورش و مدرسه و تعامالت بینابخشی با آموزشعالی
دخالت بخش غیردولتی در نظام آموزشی
توسعه همگانی آموزشوپرورش
نیاز محور کردن دانش آموزان

مقوالت
هدف؛ تعلیم اعتقادی و کارآفرینی

آموزش زمینه رسیدن به تعالی کشور
نقشه جامع علمی کشور
اتخاذ رویکرد فرهنگی
تعامالت آموزشوپرورش با دستگاهها
نیاز همگانی شدن آموزش

 .2کدگذاری محوری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

در ایاان بخااش مرحلااه دوم کدگااذاری سااند تحااوو بنیااادین آمااوزشوپاارورش
انجامتدهاست که با احصای مقوًت در مرحله کدگاذاری بااز یا
تشخی

داده تد و الگوواره ذیل به دست آمد:
شکل  .2الگوی کدگذاری محوری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

کاد محاوری
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 .3کدگذاری انتخابی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش

پدیده محوری سند بنیادین تحوو آموزشوپرورش ،آموزش بهعنوان زمینه رسایدن
به ت الی کشور است .اساس ایان ساند بار محاور دساایابی باه مام اهمهادوی و
حیاتییبه است؛ بنابراین اندیشه سیاست گذاران در این سند حوو این محور است
و یکی از اساسیترین موارد بهکارگیری ایان مقولاه محاوری وماود نقشاه ماامع
علمی کشور است که در آن سند که پیشازاین سند تدوینتاده بار ت االی کشاور
تککید تده است .برای دسایابی به این موضو راهبرد ررهنگی اتخاذتدهاست تا باا
ایجاد نیاز همگانی به آموزش و باهواساطه ت اامالت آماوزشوپارورش باا ساایر
نهادهای کشور پیامد ت لیم و تربیت اعاقادی و ایجاد روحیاه کاارآررینی در داناش
آموزان به وقو بپیوندد.
ج .بررسی تطبیقی تحلیل نقشه جاامع علمای کشاور و ساند تحاول بنیاادین
آموزشوپرورش

در این بخش با تطبیق ناای حاصل از کدگذاری و تحلیال مقاوًت در کدگاذاری
اناخابی دو سند مذکور به ارائه تفاوتها و تباهتهای آنها پرداراهتده است.
شباهتها:

 هردو سند ت الی کشور و پیشررت را اصلی مهم در نظر گرراهاناد و ایجاادمام ه مهدوی را موردتککید قرار دادهاند.
 ایجاد رابطه نظام آموزتی کشور با دساگاههاای غیرآموزتای نیا از دیگارموارد تباهت هر دو سند است که بهیورقابلتومهی بر آن تککید تده است.
 بهکارگیری مهارتها در سطح نظام آموزتی کشور و تومه به کاارآررینی ومهارتار ایی دانشآموزان و دانشجویان نی از دیگر موارد همسانی دو سند است.
 اسافاده از ظرریت بخش غیردولای و رصوصی در نظام آموزتی کشاور درحوزههایی مانند مدرسهسازی نی از دیگر موارد مشابه است.
تفاوتها:

 -مفاهیم کارآررینی و مهارت ار ایی هر ند در دو سند مورد تککید بوده است
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اما اوًً سازوکار امرای آنها مشخ

نیسات در ثاانی مقولاهای مااکرر نسابت باه

مقولههای تربیت هساند .بهعبارتدیگار در نقشاه ماامع علمای کشاور تککیاد بار
کارآررینی در ارق مطلوب نظم آموزتای قرارگررااه ولای در ساند تحاوو تربیات
اعاقادی پررنگتر دیدهتدهاست .همچنین از آنسو تککید نقشه مامع علمی کشاور
بر ت لیم و تربیت اعاقادی نسبت به سند تحوو نی کمار است.
 سند مامع بر اتالاو دانشبنیان و رابطاه تحصایالت و اتاالاو تککیاد داردولی بررسی سند تحوو بهرغم قید این موضاو نسابت باه تاالزم ایان دو مؤلفاه،
سمتوسوی کماری را به این موضو نشان میدهد.
 نقشه مامع علمی کشور بیشار پایههای ت لیمی و آموزتی را هادد گررااهاست درحالیکه سند تحوو بیشار بنیانهای تربیت و پرورتای را موردتوماه قارار
داده است.
 تکاد میان مدرسه و دانشگاه در هردو سند قابلمشاهده اسات .باه ت بیاردیگاار نااو رابطااه میااان مدرسااه و دانشااگاه و ت اماال آنهااا ناادان موردتومااه
سیاست گذاران نبوده است بلکه در هردو سند ،مدرسه و دانشگاه بیشاار باهعناوان
ی

رابطه رطی تحوو دانشجویان بالقوه از مدرسه به دانشگاه دیدهتدهاست.
براساس آنچه در روش تحقیق اتاره تد ،اعابارسنجی روش داده بنیااد بارای

مقوًت بهدستآمده از دادههای رام نشان میدهد کاه اوًً تطبیاق میاان دادههاا و
مدو بهدستآمده ومود دارد بهیوریکه؛ مقوًت بهدستآمده گواه آن اسات ثانیااً
مدو و مقوًت از داده ها تولیدتدهاند و محقق مقوله را بر دادههاا تحمیال نکارده
است .ثالیاً درباره قابلیت رهم مدو بهدستآمده؛ مفاهیم به تکل نظااممناد باه هام
مرتبط تدهاند و ب د از ررآیند کدگذاری تشخی

دادهتدهاند و پیوندهای مفهومی

میان مفاهیم برقرارتده است .راب اً مدو بهدستآمده بهگونهای است که با مطال ات
و پژوهشهای ب دی قابلتکمیل تدن است و در ترایط دیگر نی قابلت میم است
و رامساً یاراههای بهدستآمده بااهمیت بهنظرمیرسند.
مدو ررآیندی ذیل از بررسی دو سند بهدستآمده است که تامل هار مرحله
است اما در این میان تکاری میان مسهلهمحوری و رویکرد ررهنگی ومود دارد کاه

28

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوششم ♦ پاییز 1399

آسیب اصلی دو نقشه است:
مدل فرآیندی  1بهدستآمده تحقیق

 .3آموزش یکپارچه

 .2بارویکرد فرهنگی

 .1مساله محوری

 .5جامعه دانش بنیان و
متعالی

 .4کارآفرینی و تربیت

نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدد نسابتسانجی دو ساند سیاساتگاذاری کشاور در حاوزه
آموزش و پیشبرد مؤثرتر سیاستهای آموزش کشور انجام تد؛ مسهله اصلی مقالاه
حاضر ،بررسی نسبت سند بنیادین تحوو آموزشوپرورش باا نقشاه ماامع علمای
کشور است که با این سؤاو که نسبت این دو سند یسای پیگیاری تاده اسات و
برای پاسخ به مسهله تحقیق در نسبت میان نقشه مامع علمی کشور و ساند تحاوو
بنیادین آموزشوپرورش به این نایجه رسید که بین این دو سند نسبت قابلتومهی
برقرار است بهیوریکه نقشه مامع علمی کشور بهنوعی بهعنوان ساند ماادر ساند
تحوو بنیادین آموزشوپرورش است و در هردوی این اسناد تومه به کاارآررینی و
نیازهای کشور تده است؛ اما در نقشه بُ د کارآررینی حجیمتر است درحالیکاه در
سند تحوو منبه تربیت سند پررنگتر است.
بررسیها و تحلیلهای صورتگرراه بر دو سند با تحلیل دادهها باا روش داده
بنیاد  5مقوله اصلی بهدست آمد و مشخ

تد که پدیده محوری در ساند تحاوو،

دسایابی به مام ه ما الی است کاه باا اتخااذ راهبردهاای ررهنگای بارای نیال باه
ت لیموتربیت اعاقادی و کارآررینانه پیگیری تده است درحالیکاه پدیاده محاوری
در نقشه مامع علمی کشور ،دسایابی به مام ه دانشبنیان در ارق  1404ایران است
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که با راهبرد ترکیب عرضهمحوری و تقاضامحوری پیگیری تده است تا باهوسایله
آن باواند به مهتگیری کشور در عرصه آموزتی به کارآررینی دست یابد.
بنابراین پیامد هر دو سند کارآررینی است اما در ساند تحاوو ،ایان پدیاده باا
تربیت اعاقادی همراه است و در نقشه مامع ،مهتگیریهای آموزتی از آماوزش
برای آموزش به سمت آموزش بارای کاارآررینی اسات .ازساوی دیگار تککیاد بار
همگاانی تاادن آماوزش و برقااراری عادالت در اماار آموزتای نیا از محورهااای
قابلتومه در دو سند است اما سهم آنها به نسبت سایر مفاهیم قابلتوماه نیسات؛
بنابراین در پاسخ به سؤاو تحقیق مبنی بر اینکه آیا این دو سند در اماداد یکدیگرند
یا ریر و بهعبارتدیگر آیا آموزشوپرورش ایران صرراً بهعناوان یا نهااد پایاه و
مقدمه ورود به آموزشعالی است یا اینکه آموزشوپرورش عالوه بر پایه و اسااس
آموزشعالی ،نقش نهادی مقوم و تحکیم بخش دارد؟ نایجه این تد که سند تحوو
بنیادین آموزش وپرورش ،همگانی تدن آموزشهاای عماومی و تربیات ارالقای،
اعاقادی دانشآموزان را موردتککید قرار داده اما منبه مهارتار ایی و کاارآررینی در
سند تحوو بدانسان که در نقشه مامع علمی کشور بر حل نیازهای کشور تککیاد و
بر کارآررینی تمرک کرده ،دیده نشده است.
ازاینرو ،هر ند نسبت به روندهای گذتاه ،سند تحوو میتواند مسیر بهااری
را برای پیشبرد آموزش عالی به سمت تکمین نیازهای کشور بردارد اما همچنان نگاه
آموزشوپرورش بهعنوان پایه آموزتی برای نظام آموزشعالی دیده میتود.
پیشنهاد میتود در تحقیقات ب دی باتومه باه گذتات  10سااو از تصاویب
نقشه مامع علمی کشور و  9ساو از تصویب سند تحوو بنیادین آموزشوپرورش،
میاا ان اماارای ایاان اسااناد سیاسااای در برنامااههااا و عملکردهااای وزارتااین
آموزشوپرورش و آموزشعالی بررسی تود.
پیشنهادها

 پیشنهاد میتود هردو سند تحوو بنیادین آموزشوپرورش و نقشه ماامع علمایکشور مورد بازبینی قرار گیرند و اینبار بهعنوان ی

سند دو رصالی توأماان دیاده

توند بهیوری که رابطه میان این دو سند نی مشخ

تود .درحاو حاضر ایان دو
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سااند بیشااار بااهصااورت دساااگاهمحااور نوتاااهتاادهانااد ی ناای سااند اوو باارای
آموزش وپرورش و سند دوم برای آموزشعالی نگاتاهتدهاست درحالیکه ررآیناد
آموزش در کشور میبایست یکپار ه دیدهتود ازاینرو نسبای مساقیم میان این دو
سند میتواند ومود داتاه باتد.
 همچنین پیشنهاد میتود براساس یاراههای تحقیق هاردو ساند باهصاورتمسهلهمحور تدوین توند تا نیازهای کشور بریرد تود .درحاوحاضر هاردو ساند
بیشار موضو محور و با نگاه ایدهآلی هساند تا مبانی بر آرمانگرایی واقعنگرانه.
 این دو سند به نقش پژوهش تومه کردهاند اما این توماه هدرمناد نیسات.پیشنهاد میتود تومه به پاژوهش کارآماد باهعناوان یکای از محورهاای اساسای
پیشررت در هردو سند؛ بهیوریکه دو سند در اماداد یکدیگر باتند موردنظر قارار
گیرد.
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