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همچنین ،مخا بان ،موارد «برنامهریای برای جلوگیری از فهرار مزاهها» و «قابلیهتههای
بازتولید هویت فرهنگی ،تعصب خانوادگی در کدور» را از بین فرصتها و مهوارد «قهدرت
هدایت افکار عمومی از ریق رسانهها و فرهنه سهازی در شهرایط بحرانهی» و «نهاتوانی
هنجارها و اباارهای فرهنگی در مقابله با هجو فرهن

بیگانه» را از بین تهدیهدها ،تأییهد

نکردهاند .موارد دیگر مطرحشده در پرسشنامه ،موردتأییهد پاسه دهنهدگان قهرار گرفتهه
است.

واژههای کلیدی :وضعیت موجود ،سواد فرهنگی ،ارتقا ،مدیریت ،مدیریت فرهنگی

مقدمه
امروزه آموزشوپرورش نقش ب یب یلی را در آین ۀ جامع ایف ا م یکن

بنی ان

همبستگی اجتماعی ،پیشرفت اقتصادی ،توس عۀ پای ار ،تع ا ی انس انیت ،ص ل و
دوستی ،همگی ب آموخت ها و آموزههای آموزشوپرورش وابست است ،یکن تنه ا
آموخت های دوران م رس و ع م همراهی مؤ ف های ارزشی فرهنگ کش ور ،ب رای
رسی ن ب چنین اه اف متعا یای ،نارسا جلوه میکن

درنتیج  ،ی ک بازان یش ی

بنیادین در ساختار ،روشها ،محتوا ،شیوههای س ازمان هی ،و ب وی ژه تمرک ب ر
راهبردهای یادگیری در حوزههای فرهنگی ارزشهای جامع  ،ک س ب

بهس ازی

آموزشوپرورش شود ،ضرورت دارد؛ ب گون ای ک ف رد در ی ک فراین

دائم ی،

آگاهان  ،و مسئوالن  ،مشغول یادگیری ارزشها و مؤ ف های فرهنگی ش ود و تعه
خود را ب میهن و سرزمینش ب صورت ماداما عمر تضمین کن (صباغ اس ماعیلی و
همکاران)1395 ،
اما واقعیت این است ک ایران ،کشوری چن فرهنگی اس ت و تن وق ق ومی و
زبانی ،یکی از ویژگیهای شاخص آن است؛ درنتیج  ،ا گوی ملت در این کش ور،
ترکیبی و نامتوازن است ب اینترتی

ک بخش ب رگی از ملت ک در یک یا چن

ویژگی و خصیصۀ ترکیبی مشترک اکثری ت دارن

هیئ ت کل ی مل ت ای ران را

تشکیل میدهن و بخش کوچکتری از ملت نی  ،ب د ی ل داش تن ی ک ی ا چن
ویژگی ،با بخش اکثریت ملت تجانس کامل ن ارن

و در جایگ اه اقلی ت ،اج ا و

پارههای کوچکتر ملت ایران ب شمار میآین
درصورت ع م حضور م یریت سواد فرهنگی ،شاه درگی ریه ای ق ومی و
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ملیتی افراد جامع و ع م هم یستی مسا متآمی آنها خ واهی ب ود ک در

ول

تاریخ ایران ،بارها شاه بروز آن بودهای ؛ بن ابراین ،ب ا بررس ی وض عیت موج ود
م یریت ارتقای سواد فرهنگی دانشآموزان ،شیوۀ حرکت ب سوی وضعیت مطلوب
را میتوان تعیین کرد
در یک جامعۀ چن فرهنگی ،سواد فرهنگی ب معنای تسام  ،تساهل ،و م ارای
بیشتر ،درک و گفت وگوی آزادان ب ین هوی ته ای اجتم اعی ،ق ومی ،و م ههبی
مختل

 ،احت رام ب

عقای

دیگ ران ،و پ هیرش تف اوته ای فرهنگ ی اس ت

اف ونبراین ،اگر بپهیری ک جامعۀ ایرانی ،همانن بسیاری از جوامع دیگر ،ب س وی
تب یل ب یک جامعۀ مبتنیبر دانایی حرکت میکن  ،شهرون ان چنین جامع ای ب
کارآم یهای خاصی نیاز خواهن

داش ت؛ ب گون ای ک آنه ا خ ود از ری ق

فناوریهای ارتبا ی و ا العاتی ،دانستنیهای اساسیشان را عمق ببخشن و نسبت
ب گردآوری و استفاده کارآم از آنها مبادرت ورزن (رومیانی)1394 ،
فیلیپ کومب  1در کتاب «بحران جهانی تعلی وتربیت» میگوی « :اگر قرار است
تحو ی در عرصۀ تعلی وتربیت رخ ده  ،این تحول و دگرگونی بای از م یریت و
آموزشوپرورش آغاز شود» وی د یل اصلی مشکالت فرهنگی و تعلی وتربی ت را
نوق م یریت 2میدان (فیلیپ کومب )124 :1915 ،
هرگون م یریت فعا یتهای فرهنگی در جامع  ،مس تل م ش ناخت اه اف و
برنام ها ،شیوههای س ازمان هی ،امکان ات و من ابع ،و نح وه کنت رل و نر ارت ب ر
اینگون فعا یتها است شناخت وضعیت فعلی و بررسی نقاط ض ع

و ق وت و

فرصتها و ته ی ها گامی اساسی در زمین م یریت ارتقای سواد فرهنگ ی اس ت
این مقا درص د است ک با شناسایی وضعیت موج ود ،نق اط ق وت و ض ع  ،و
فرصتها و ته ی ها ب بهبود شرایط م یریت ارتقای سواد فرهنگی کمک کن
دراینراستا پرسش اصلی پژوهش این است ک «وض عیت موج ود م یریت
ارتقای سواد فرهنگی آموزشوپرورش ایران چگون اس ت؟» پرس شه ای فرع ی
1. Coomps, Philip Hall
2. Managment
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پ ژوهش نی

عبارتن

از« :نق اط ق وت م

یریت ارتق ای س واد فرهنگ ی

آموزشوپرورش ایران چ مواردی هستن ؟»« ،نقاط ضع

م یریت ارتق ای س واد

فرهنگی آموزشوپرورش ایران ک ام موارد هستن ؟»« ،فرصتهای م یریت ارتق ای
سواد فرهنگی آموزشوپرورش ایران چ مواردی هس تن ؟»« ،ته ی های م یریت
ارتقای سواد فرهنگی آموزشوپرورش ایران ک ام موارد هستن ؟»
 .1مبانی نظری
وضعیت موجود :وضعیت موجود شامل بررس ی نق اط ق وت ،ض ع  ،فرص ت ،و
ته ی است
نقاط قوت :قوت ،منب ع توانمن ی وبرت ری ی ک موسس نس بت ب رقب ا و
نیازهای بازارهایی ک مؤسس در آنها کار م یکن
شایستگی متمای است ک سب

ی ا خواه

ک رد ق وت ،ی ک

م یت مقایس ای مؤسس در بازار م یش ود من ابع

ما ی ،تصویر ذهنی ،رهبری بازار ،و روابط با خری اران و تأمینکنن گان ،نمون هایی
از این موضوق هستن (پیرس و رابینسون)308 :1376 ،
نقاط ضعف :ضع

ب معنای مح ودیت ی ا کمب ود در من ابع ،مه ارته ا ،و

تواناییهایی است ک مانع عملکرد اثربخش میشود این ض ع

ممک ن اس ت در

تجهی ات ،منابع ما ی ،توانایی های م یریتی ،مهارتهای بازاریابی ،و تصویر ذهن ی
نمود پی ا کن (پیرس ،رابینسون)307 :1376 ،
فرصت :فرصت ،یک موقعیت مطلوب ،عم تاً در محیط سازمان و نهاد ،است
رون های کلی ی یکی از منابع فرصت ب شمار میآین شناخت یک بخش از ب ازار
ک پیشازاین فراموش ش ه بود ،تغیی ر در وض عیت رق ابتی ی ا ق انونی ،تغیی رات
فنشناختی ،و بهبود روابط با خری اران یا تأمینکنن گان ،میتوانن

ب رای مؤسس

فرصت ب شمار آین (پیرس و رابینسون)307 :1376 ،
تهدید :ته ی  ،یک موقعیت نامطلوب ،عم تاً در محیط مؤسس  ،است ک مانع
یا مح ودیت کلی یای در موقعیت جاری یا آین ه ب ش مار م یآی

ورود ی ک

کامپیوتر ج ی  ،رش کن بازار ،اف ایش ق رت چان زنی خری اران یا تأمینکنن گان
کلی ی ،تغییرات عم ه فنشناختی ،و تغییر مقررات و قوانین میتوانن

ته ی های
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عم های برای موفقیت آین ۀ مؤسس باشن (پیرس و رابینسون)307 :1376 ،
فرهنگ :فرهنگ ،مجموع راهکارهای شایع موج در یک جامع ب رای رف ع
هرگون نیاز واقعی یا غیرواقعی و عاملی همواره نرماف اری است ب عبارت ساده تر،
فرهنگ آن چی ی است ک مردم با آن زن گی میکنن
 )1917فرهن گ را ،مجموع

و از آنِ مردم است (ت ایلور،

پیچی های از دان شه ا ،باوره ا ،هنره ا ،ق وانین،

اخالقیات ،عادت ها و هرچ فرد ب عن وان عض وی از جامع از جامع ۀ خ ویش
فرامی گیرد ،تعری

می کن (همان) هر منطق یک کشور میتوان فرهنگ متف اوتی

با منا ق دیگر آن داشت باش ک از ریق آموزش ،ب نسل بع ی منتق ل م یش ود،
درحا یک ژنتیک از ریق وراثت منتقل میشود؛ ب عنوان مثال ،گفتوگو ب زب ان
فارسی ،راهکاری برای رفع نیاز ب

رودررو س خن گف تن و زب ان چین ی راهک ار

دیگری برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز ب شمار میآی
فرهنگ شامل هنر ،ادبیات ،عل  ،آفرینش ها ،فلسف  ،و دین اس ت فرهن گ ه ا
دارای عناصر بسیاری هستن ک ب ور آمی ه و نامی ه ی معنایی در جامع شناورن
و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عب ور م یکنن

م ردم

بای برای تغییر فرهنگ خود زحمت زیادی بکشن
سواد فرهنگی :ایدیهیرچ در س ال  1995در کت اب خ ود ب ا عن وان «س واد
فرهنگی :آنچ هر آمریکاییای بای ب ان » ،این ای ه و مفاهی بنی ادین آن را مط ر
کرد ب نرر او ،سواد فرهنگی ،مجموع ای از ا العات بنیادین است ک هر شهرون
برای پیشرفت و کامیابی خود در دنیای م رن ب آن نیاز دارد هیرچ ،سواد فرهنگی
را شبک ای از ا العات میدان ک برای ارتباط مؤثر میان افراد ،ضروری است
منرور از سواد فرهنگی ،ش ناخت «می انه ای» فرهنگ ی مختل

(ب تعبی ر

بوردیو) یا شناخت قواع نوشت و نانوشت  ،گون ها ،گفتمانه ا ،ان واق س رمای ه ا،
ارزشهای فرهنگی موجود ،زمین ها ،و مل وماتی است ک بر عمل انس انه ا ت أثیر
میگهارن این شناخت ،سواد خاصی را در مورد «می ان» معین ی دراختی ار اف راد
قرار میده و ب آنه ا امک ان م یده

ک ب انن

چ اتفاق اتی پیرام ون آنه ا

درحالوقوق است تا بتوانن در مورد نحوۀ تعامل با آن می انه ا تص می بگیرن ؛
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یعنی بتوانن تشخیص دهن ک چ رفتارها ،کردارها ،گون ها ،ی ا گفتم انه ایی در
شرایط خاصی مناس

یا مقتضی هستن ازآنجاک معناسازی با توج ب «می ان»

انجام میشود ،می ان آشنایی افراد با نرامهای معنایی مختل

(ب عنوان مث ال ،زب ان

ب ن یا م ) و کنشهای مرتبط ب ا آنه ا و همچن ین ،توان ایی اف راد در خ وانش و
استفاده از نرامهای معنایی گوناگون ،می ان برخورداری آن ان از س واد فرهنگ ی را
مشخص میکن (مصطفی جعفری و همکاران)1393 ،
پو ستین ( )2009بر ای ن نر ر اس ت ک س واد فرهنگ ی ،ب معن ای کس
صالحیت فرهنگی میشود ،اما بای ب توانایی واکنش مناس

و تغییرات ض روری

در فرهنگ خود شخص نی توج داشت باش همچنین ،سواد فرهنگی دربردارن ۀ
توانایی تحلیل ج ی رفتارهای فرهنگهای مسلط در روابط با فرهن گه ای دیگ ر
است ک ب عنوان مثال ،تأثیر جهانیسازی یا مشارکت بینافرهنگی ب ر فرهن گه ای
محلی سراسر جهان را دربر میگیرد چهار مهارت سواد فرهنگی عبارتن از:
● آگاهی بینافرهنگی؛
● آگاهی فرهنگی محلی؛
● مهارت تفکر و تأمل منتق ان ؛
● مهارتهای شخصی رویارویی با عامل تغییر
مدیریت :م یریت ،فراین ب کارگیری مؤثر و کارآم منابع م ادی و انس انی در
برنام ری ی ،سازمان هی ،بسیج منابع و امکانات ،ه ایت و کنت رل اس ت ک ب رای
دستیابی ب اه اف سازمانی و براس اس نر ام ارزش ی موردقب ول انج ام م یش ود
(هارو کونت و همکاران)1380 ،
مدیریت فرهنگی :م یریت فرهنگی ب معنای م یریت در عرص فرهنگ اس ت
ب عبارت روش نت ر ،منر ور عل

و هن ر ب ک ارگیری من ابع و نیروه ا از ری ق

برنام ری ی ،سازمان هی ،بسیج منابع ،ه ایت ،و کنت رل آنه ا ب رای دس تیابی ب
اه اف تعیینش ه در عرصۀ فرهنگ (عقای  ،باورها ،ارزشها ،و هنجارهای مشترک
در جامع و محصوالت هنری) است (صا حی امیری و همکاران)1387 ،
ارتقا :ب معنای کمک یا تشویق ب ایجاد یا ش کوفایی بیش تر ه ر ام ری مانن
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ارتقای صل جهانی است
 .2پیشینه پژوهش
نخستین بار هیرش ،در سال  ،1982مفهوم سواد فرهنگی را مط ر و تعری

ک رد

(هیرش )1982 ،وی در کتاب معروف خود با عن وان «س واد فرهنگ ی :آنچ ه ر
آمریکایی ای بای

ب ان  »1اس ت الل ک رد ک س واد فرهنگ ی در جامع ۀ آمریک ا،

دربردارن ۀ شناخت کافی از  5000موضوق مختل

است ک یکی از آنها ش ناخت

امام خمینی(ره) ،رهبر کبیر انقالب اسالمی ،بود
دانای وسی و کیامنش ( )1388در پژوهشی ب ا عن وان «رویکرده ای نر ری
زیربنای تعری

سواد» ،برمبنای شواه ی از برنام درسی کشورهای آمریکا ،کانادا،

انگلستان ،و بر این نرر است ک سواد را بای

از چش ان از بس یار گس تردهای

نگریست و درک کرد ،زیرا آنچ در یک بافت فرهنگی اجتم اعی ،س واد ب ش مار
میآی  ،ممکن است در بافت فرهنگی اجتماعی دیگر ،اینگون نباش
ص ادقی و همک اران ( )1389در پ ژوهش «رابط ۀ س واد فرهنگ ی و ملی ت
مترج » ،با نگاهی ب تشخیص و ترجمۀ تلمی  ،ه ف خود از نگارش این پژوهش
را تأکی بر سواد فرهنگی و وم برگ اری دورههای کس
دانشگاهی کشور عنوان کردهان

ای ن قابلی ت در بافت ار

بق بن ی تلمیح ات فارس ی (شمیس ا،)1978 ،

بق بن ی ا العات الزم و ا العات دردسترس (گات ،)2006 ،ا گوی تشخیص و
فعالسازی تلمی (ب نپ ورات ،)1978 ،و نرری ۀ س واد فرهنگ ی (ه رش)1987 ،
چارچوب نرری این تحقیق را تش کیل دادهان

نویس ن گان درنهای ت ،ای نگون

نتیج گیری کرده ان ک سواد فرهنگی ،قابلیتی اکتس ابی و قاب لآم وزش اس ت ک
مترجمان هر زبان ،فارغ از ملیت و فرهنگ خود می توانن از ری ق رون
یادگیری ب آن دست یابن

و پیش نهاد ک رده ان

آگاهان ۀ

ک پ ژوهش مش ابهی در م ورد

ترجم های ترجم آموزان ایرانی و غیرایرانی انجام شود
جعفری و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان «ت أثیر س واد فرهنگ ی ب ر
توسع توریس فرهنگ ی» ب بررس ی و تعری

گردش گری فرهنگ ی ،فوای  ،و

1. Cultural Literacy, What Every American Needs to Know
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راهکارهای توسع گردشگری فرهنگی برپایۀ سواد فرهنگی پرداخت ان

و ب ر ای ن

نررن ک هرچق ر سواد فرهنگی افراد جامع اف ایش مییاب  ،فرهن گ گردش گری
توسع پی ا می کن و نتایج نشان میده ک سرمای گهاری در راستای اف ایش سواد
فرهنگی هنری موج

توسع ابعاد مختل

گردشگری فرهنگی خواه ش

رومیانی و همک اران ( )1393در پ ژوهش «ت أثیر س واد فرهنگ ی ب ر جامع ۀ
داناییمحور» در پی بررسی نقش سواد فرهنگی بر جامع مبتنیبر دانایی ب وده ان ؛
بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش آن ها این است ک سواد فرهنگی چ نقش ی را در
جامع مبتنیبر دانایی ایفا میکن سواد ،شا ودۀ آگاهیها و تفک ر انس انه ا اس ت
یافت های این پژوهش نشان میده ک دستیابی ب اه اف توسع ای کشور ،مستل م
پرورش شهرون انی است ک از سواد فرهنگی مفی و ک افی برخ وردار باش ن در
دنیای درحالتحول امروز ،سواد فرهنگی ب معنای تسام  ،تساهل ،و م ارای بیشتر،
درک و گفتوگوی آزاد بین هویته ای اجتم اعی ،ق ومی ،و م ههبی مختل

،و

احترام ب عقای دیگران و پهیرش تفاوتهای فرهنگ ی اس ت اف ون ب راین ،اگ ر
بپهیری ک جامعۀ ایرانی ،همانن بسیاری از جوامع دیگر ،ب سوی تب یل ش ن ب
یک جامع ۀ مبتن یب ر دان ایی حرک ت م یکن  ،ش هرون ان چن ین جامع ای ب
توانمن یهای خاصی نی از خواهن

داش ت؛ ب گون ای ک خودش ان ،از ری ق

فناوریهای ارتبا ی و ا العاتی ،دانستنیهای اساسی خود را عمق ببخشن و برای
گردآوری و استفاده کارآم از آنها اق ام کنن ب اینترتی  ،یافت ها نشان م یده
ک سواد فرهنگی ب توانمن یهای ارتبا ی نی ا ال م یش ود؛ بن ابراین ،س واد
فرهنگی ،همانن مفاهی مکمل آن ،یعن ی س واد رس ان ای ،س واد دیجیت ال ،س واد
رایان ای ،سواد ا العاتی ،و سواد سمعی و بصری ،زیربنای اصلی جامعۀ مبتن یب ر
دانایی ب شمار میآی
هوشمن وزیری و ا وانی ( )1394در پژوهشی با عنوان «تأثیر موزهها بر سواد
فرهنگی در ایران (مطا ع موردی غار موزه وزیری)» بر این نررن ک در گهش ت ،
استقبال از موزهها بسیار ان ک ب ود و تنه ا قش ر خاص ی از ای ن مک انه ا بازدی
میکردن  ،اما پیشرفت عل و فناوری در عصر حاضر و باال رف تن بی نش فرهنگ ی
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افراد ،موج

ش ه است ک ب ت ریج نقش آنها در جامع پررنگتر شود ازآنجاک

انسان ،موجودی فرهنگی است ،بازدی از م وزهه ا ب ر اف ایش عل

و دان ش ،ی ا

ب عبارتی ،سواد فرهنگی او مؤثر است موزهه ا ازجمل مراک مه

آموزش ی در

جامع ب شمار میآین برایناساس ،فرض پژوهش مبنیب ر ت أثیر م وزه ب ر س واد
فرهنگی ،تأثیر معناداری دارد
رضایی ( )1395در پژوهش «نقش ب کارگیری فناوری ا الع ات و ارتبا ات
در ارتقای س واد زیس تمحیط ی و ت وین ا گ وی مطل وب ب رای آم وزش ه ای
زیستمحیطی» بر این نرر است ک ا گوی مطلوب برای آموزش های محیط زیستی
از ریق آزمون آماری چارچوب نرری پژوهش در قا

یک ا گوی تبیین ی ،ارائ

ش ه است براساس نتایج پژوهش در زمینۀ او ویت بن ی فناوری ه ای موردمطا ع
برپایۀ معناداری کاربرد و ان ازه اثر آنها ،در بع آگاهی از ابعاد سواد محیطزیس تی
ب ترتی  ،پست ا کترونیک ،تلگرام ،وبالگ ،اینستاگرام ،تلوی یون ،و رادیو ،در بع
نگرش ،ب ترتی

اینستاگرام ،پست ا کترونیک ،تلگرام ،تلوی یون ،و رادیو و در بع

رفتار ،ب ترتی

فناوری های اینستاگرام ،تلگرام ،و رادیو او ویت داشت ان همچن ین

روی ه رفت  ،کاربرد فاوا ب ترتی

ح ود  13 ،14و  8درص

واری انس آگ اهی،

نگرش ،و رفتار محیط زیستی دانشجویان را تبی ین ک رده اس ت؛ بن ابراین ،در بع
آگاهی محیطزیس تی ،ب ترتی

رس ان ه ای اجتم اعی ،ش بک ه ای اجتم اعی ،و

رسان های ارتبا ی مبتنیبر فاوا ،او وی ت داش ت ان

در بع

نگ رش ،ب ترتی

شبک های اجتماعی ،رسان های اجتماعی ،و رسان ه ای ارتب ا ی ،و در بع

،

رفت ار

محیطزیستی نی شبک های اجتماعی ،رسان های اجتماعی ،و رسان های ارتب ا ی از
او ویت برخوردار ش هان
سبطی و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «ارائ ا گ وی برنام س ازی
تلوی یون با رویکرد اف ایش سواد فرهنگی مخا بان» بر این نرر بوده ان ک س واد
فرهنگی ،دربردارن ۀ چهار مه ارت آگ اهی بین افرهنگی ،آگ اهی فرهنگ ی محل ی،
مهارت تفکر و تأمل منتق ان  ،و مهارتهای شخصی رویارویی با عامل تغییر است
صباغ اسماعیلی و همک اران ( )1396در تحقی ق «بررس ی مؤ ف ه ای س واد

بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزشوپرورش ایران 41

فرهنگی و ارائۀ راهکار جهت استقرار آن در نرام آموزشوپرورش» ،از می ان ب یش
از شان ده مؤ فۀ اصلی سواد فرهنگی ،ده مؤ ف را شناسایی ک ردهان

آن ان پ س از

تعی ین ،و تبی ین رس ا ت ،و نق ش و ک ارکرد آنه ا در نر ام آم وزشوپ رورش،
راهکارهایی همچون ت وین «م اتریس س واد فرهنگ ی»« ،گفتم انشناس ی س واد
فرهنگی» و راحی «بانک ا العات سواد فرهنگی» ارائ کردهان
 .3روش پژوهش
در این پژوهش ،ب منر ور بررس ی و ارزی ابی وض عیت موج ود ،پ س از مطا ع ۀ
کتابخان ای و مص احب ب ا متخصص ان ام ر تعل ی وتربی ت و م یریت فرهنگ ی،
پرسشنام هایی تهی  ،و ب ا توزی ع آنه ا ب ین اس تادان تعل ی وتربی ت و م یریت
فرهنگی ،ا العات الزم گردآوری ش
پس از مطا عۀ کتابها و اسناد و منابع مختل

در م ورد نق اط ق وت ،نق اط

ضع  ،فرصتها ،و ته ی های حاک بر م یریت ارتقای سواد فرهنگی 33 ،م ورد
مشخص ش ک ب صورت یک پرسشنام با ی

استان ارد پنجتایی یکرت آم اده

و پس از تأیی متخصصان فن و تعیین آ فای کرونباخ  ،0/75بین  30نفر از م یران
ح وزه اجرای ی ،ح وزه می انی ،و ح وزه س تادی توزی ع ش ؛  27م ورد از ای ن
پرسشنام ها بازگشت ک مشخصات پاسخدهن گان آنها در ج ول  1ارائ ش ه
است
جدول  .1مشخصات پاسخدهندگان

42درصد زن
 4درصد فوقلیسانس
 33حوزه میانی

توزیع جنسیت مرد
تحصیالت دکتری
حوزه ستادی
محل کار
درصد
سابقه کار باالی  30سال  12درصد  20-30سال

 58درصد
 32درصد
 64درصد لیسانس
 41درصد حوزه اجرایی 26
درصد
 68درصد  20-10سال  16درصد زیر  10سال 4
درصد

برای تحلیل دادهها از نرماف ار  Minitab 16و آزمون  Tمیانگین مستقل استفاده ش ه
است
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 .4تجزیهوتحلیل دادهها
نتایج حاصل از تحلیل  33پرسشنامۀ توزیعش ه در قا

نق اط ق وت ،ض ع ،

فرصتها ،و ته ی ها ب تفکیک در ج ولهای زیر ارائ ش هان
جدول  .2نقاط ضعف

عنوان

شماره

میانگین

عدم استقبال منابع انسانی
نخبه ،خالق ،و مبتکر از
جذب شدن در
آموزشوپرورش
تأثیرپذیری برنامههای
درسی و آموزشی از
جریانهای سیاسی
عدم نگرش به
آموزشوپرورش بهعنوان
نهاد تشکیلدهندۀ سرمایۀ
انسانی و اجتماعی

1

6

7

انحراف
استاندارد

خطای
میانگین

کران
پایین

کران
باال

آزمون
T

ضریب
معناداری

4/174

1/154

0/241

3/675

4/673

4/88

0

3/333

1/204

0/246

2/825

3/842

1/36

0/188

4/12

1/054

0/211

3/685

4/555

5/32

0

پرسش  1و  7از دی مخا بان ،دارای ضری

معن اداری کمت ر از  0/05و می انگین

باالتر از  3بودهان ؛ بنابراین ،فرضی صفر قابلتأیی ب وده و از دی

مخا ب ان ،ای ن

موارد ،وضعیت موجود م یریت ارتق ای س واد فرهنگ ی دان شآم وزان را نش ان
میدهن
پرسش  6از دی

مخا ب ان ،دارای می انگین ب االتر از  3و ض ری

معن اداری

بیشتر از  0/05بوده است؛ بنابراین ،فرضی صفر قابلتأیی نبوده و از دی مخا ب ان،
این موارد ،وضعیت موجود م یریت ارتقای سواد فرهنگی دان شآم وزان را نش ان
نمیدهن
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جدول  .3نقاط قوت

عنوان

شماره

تالش برای نهادینه کردن
بخشی از الگوهای رفتاری
و فرهنگی در نسل جدید
افزایش تمایل خانوادهها به
داشتن نقش فعال در
آموزشوپرورش فرزندان
وجود مراکز و رشتههای
تخصصی مرتبط با نیازهای
آموزشوپرورش ،خارج از
نظام آموزشوپرورش
رشد فرهنگ اجتماعی و
افزایش مطالبات از
آموزشوپرورش
وجود پیوست فرهنگی و
مهندسی فرهنگی در تهیه
برنامههای آموزشی و
درسی
گسترش فناوریهای نوین
اطالعات و ارتباطات؛

4

8

9

10

11

14

سند برنامه درسی ملی

15

سند ملی آموزشوپرورش
(سند تحول بنیادین)
حرکت بهسوی ساماندهی
نیروی انسانی متناسب با
صالحیتهای حرفهای و
تخصصی
فراوانی چهرههای فرهنگی
در میان نخبگان سیاسی

16

17

25

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
میانگین

کران
پایین

کران
باال

T

3/76

1/012

0/202

3/342

4/178

3/76

0/001

3/88

1/201

0/24

3/384

4/376

3/66

0/001

3/76

1/165

0/233

3/279

4/241

3/26

0/003

4

0/953

0/199

3/588

4/412

5/03

0

3/24

1/234

0/247

2/731

3/749

0/97

0/341

4/08

0/862

0/172

3/724

4/436

6/26

0

3/28

1/339

0/268

2/727

3/833

1/05

0/306

3/44

1/193

0/239

2/948

3/932

1/84

0/078

3/76

1/052

0/21

3/326

4/194

3/61

0/001

3/217

1/204

0/251

2/697

3/738

0/87

0/396

پرسشهای  ،14 ،10 ،9 ،8 ،4و  17از دی مخا بان ،دارای ضری

آزمون

ضریب
معناداری

معناداری کمت ر

از  0/05و میانگین باالتر از  3هستن ؛ بنابراین ،فرضیۀ صفر ،قاب لتأیی

ب وده و از

دی مخا بان ،وضعیت موجود م یریت ارتقای سواد فرهنگی دانشآموزان را نشان
میدهن
پرسشهای  ،16 ،15 ،11و  25از دی
هستن  ،اما ضری

مخا ب ان ،دارای می انگین ب االتر از 3

معناداری آنه ا بیش تر از  0/05اس ت؛ بن ابراین ،فرض یۀ ص فر
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قابلتأیی نبوده و این موارد از دی مخا ب ان ،وض عیت موج ود م یریت ارتق ای
سواد فرهنگی دانشآموزان را نشان نمیدهن
جدول  .4فرصتها

شماره

عنوان

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
میانگین

کران
پایین

کران
باال

آزمون
T

ضریب
معناداری

12

جوان بودن جمعیت کشور

3/72

0/98

0/196

3/316

4/124

3/67

0/001

3/44

1/446

0/289

2/843

4/037

1/52

0/141

3/52

1/005

0/201

3/105

3/935

2/59

0/016

3/417

0/83

0/169

3/066

3/767

2/46

0/022

3/417

0/881

0/18

3/045

3/788

2/32

0/03

3/625

1/056

0/215

3/179

4/071

2 /9

0/008

3/652

1/191

0/248

3/137

4/167

2/63

0/015

3/042

1/197

0/244

2/536

3/547

0/17

0/866

13

18

19

20

21

22

24

برنامه ریزی برای جلوگیری از
فرار مغزها
وجود بسترها و زمینههای الزم
برای استفاده از مشارکت بخش
غیردولتی و سازمانهای
مردمنهاد
تراکم قابلیتهای اشتراکساز
مذهبی ،قومی ،نژادی ،و گویشی
در چند افق جغرافیایی و ملی
سابقۀ دوستی و همزیستی
دیرینه اقوام و ادیان ایرانی در
چارچوب مرزهای ملی
امکان بهرهمندی از رسانههای
مکتوب و غیرمکتوب در راستای
جذب مخاطبان و اطالعرسانی
فرهنگی با ابزارهای مدرن
حضور قابلتوجه صداو سیما در
قریببه اتفاق اسکان جمعیتی
(باالتر از  80درصد(
قابلیتهای بازتولید هویت
فرهنگی ،تعصب خانوادگی در
کشور

پرسشهای  ،21 ،20 ،19 ،18 ،12و  22از دی مخا بان ،دارای ض ری

معن اداری

کمتر از  0/05و میانگین باالتر از  3هستن ؛ بنابراین ،فرضی صفر قابلتأیی ب وده و
از دی مخا بان ،وضعیت موجود م یریت ارتقای سواد فرهنگ ی دان شآم وزان را
نشان میدهن
پرسشهای  13و  ،24از دی مخا بان ،دارای میانگین باالتر از  3هس تن  ،ام ا
ضری

معناداری آنها بیشتر از  0/05است؛ بنابراین ،فرضیۀ صفر ،قابلتأیی نب وده

و این موارد از دی مخا بان ،وض عیت موج ود م یریت ارتق ای س واد فرهنگ ی
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دانشآموزان را نشان نمیدهن
جدول  .5تهدید

شماره

2

3

5

23

26
27
28

29
30
31

32

33

میانگین
فراهم بودن شرایط و
فضای حضور و بروز
چالشزا و تنشبرانگیز
خردهفرهنگها و قومیتها
مصادرۀ فرهنگی حوزههای
پویایی و نشاط ملی توسط
عوامل غیرخودی
ناتوانی در معرفی و تبلیغ
الگوهای مناسب و شایسته
فرهنگی به نسل نو
قدرت هدایت افکار عمومی
از طریق رسانهها و
فرهنگسازی در شرایط
بحرانی
کاهش تعلق به هویت
دینیـملی
تبدیل شدن فرهنگسازان
به سیاستبازان
افت شدید اعتبار گروههای
مرجع فرهنگی و ارزشی در
کشور
ناتوانی هنجارها و ابزارهای
فرهنگی در مقابله با هجوم
فرهنگ بیگانه
مصرفگرایی مفرط
فرهنگ غیرخودی
بیتوجهی به اصل نشاط و
پویایی در نهادینهسازی
فرهنگی
پرهزینهسازی فعالیت
فرهنگی در قبال
فعالیتهای اجتماعی
عدم انطباق تقاضاهای
فرهنگی با امکانات و
تمهیدات فرهنگی

انحراف
استاندارد

خطای
میانگین

کران
پایین

کران
باال

آزمون
T

ضریب
معناداری

3/72

0/98

0/196

3/316

4/124

3/67

0/001

3/667

1/129

0/231

3/190

4/144

2/89

0/008

3/792

1/021

0/208

3/361

4/223

3 /8

0/001

3/292

1/301

0/266

2/742

3/841

1 /1

0/284

3/583

1/06

0/216

3/136

4/031

2 /7

0/013

4

1/069

0/228

3/526

4/474

4/39

0

3/87

0/968

0/202

3/451

4/288

4/31

0

3/542

1/318

0/269

2/985

4/098

2/01

0/056

3/792

1/103

0/225

3/326

4/257

3/52

0/002

3/958

0/806

0/165

3/618

4/299

5/82

0

3/667

0/917

0/187

3/280

4/054

3/56

0/002

3/792

1/021

0/208

3/361

4/223

3 /8

0/001

46

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیوسوم ♦ زمستان 1398

پرس شه ای  ،32 ،31 ،30 ،28 ،27 ،26 ،5 ،3 ،2و  33از دی
ضری

مخا ب ان ،دارای

معناداری کمتر از  0/05و میانگین باالتر از  3بودهان ؛ بنابراین ،فرضی صفر

قابلتأیی بوده و از دی مخا بان ،وضعیت موجود م یریت ارتقای س واد فرهنگ ی
دانشآموزان را نشان میدهن
پرسشهای  23و  29از دی مخا بان ،دارای میانگین ب االتر از  3هس تن  ،ام ا
معناداری آنها بیشتر از  0/05است؛ بنابراین ،فرضیۀ صفر قابلتأیی نبوده و

ضری

مخا ب ان ،وض عیت موج ود م یریت ارتق ای س واد فرهنگ ی

این موارد از دی

دانشآموزان را نشان نمیدهن
نتیجهگیری
براساس تحلیل دادههای ب دستآم ه ،نقاط ق وت ،ض ع  ،فرص ت و ته ی های
شناساییش ه توسط مخا بان ب شر زیر است
نقاط قوت عبارتن از:
● گس ترش فن اوریه ای ن وین ا الع ات و ارتبا

ات (در ح وزۀ

آموزشوپرورش)؛
● رش فرهنگ اجتماعی و اف ایش مطا بات از آموزشوپرورش؛
● اف ایش تمایل خانوادهها ب داشتن نقش فعال در آموزشوپرورش فرزن ان؛
● وجود مراک و رشت های تخصصی مرتبط ب ا نیازه ای آم وزشوپ رورش،
خارج از نرام آموزشوپرورش؛
● حرکت ب سوی سامانده ی نی روی انس انی ،متناس

ب ا ص الحیته ای

حرف ای و تخصصی (در حوزۀ آموزشوپرورش)؛
● تالش در راستای نهادین کردن بخشی از ا گوهای رفتاری و فرهنگی ب رای
نسل نو
نقاط ضع

عبارتن از:

● ع م اس تقبال من ابع انس انی نخب  ،خ ال  ،و مبتک ر از ج هب ش ن در
آموزشوپرورش؛
● ع م نگرش ب آموزشوپرورش ب عنوان نهاد تشکیلدهن ۀ سرمای انس انی

بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزشوپرورش ایران 47

و اجتماعی؛
فرصتها عبارتن از:
● جوان بودن جمعیت کشور؛
● حضور قابلتوج ص اوسیما در قری ب اتفا اسکان جمعیتی (باالتر از 80
درص )؛
● امکان بهرهمن ی از رسان ه ای مکت وب و غیرمکت وب در راس تای ج هب
مخا بان و ا القرسانی فرهنگی با اب ارهای م رن؛
● وج ود بس ترها و زمین ه ای الزم ب رای به رهگی ری از مش ارکت بخ ش
غیردو تی و سازمانهای مردمنهاد؛
● سابقۀ دوستی و هم یستی دیرینۀ اقوام و ادی ان ایران ی در قا

مرزه ای

ملی؛
● تراک قابلیتهای اشتراکساز مههبی ،قومی ،نژادی ،و گویشی در چن افق
جغرافیایی و ملی
ته ی ها عبارتن از:
● تب یل ش ن فرهنگسازان ب سیاستبازان؛
● بیتوجهی ب اصل نشاط و پویایی در نهادین سازی فرهنگی؛
● افت ش ی اعتبار گروههای مرجع فرهنگی و ارزشی در کشور؛
● مصرفگرایی مفرط فرهنگ غیرخودی؛
● ع م انطبا تقاضاهای فرهنگی با امکانات و تمهی ات فرهنگی؛
● فق ان توانایی در معرفی و تبلیغ ا گوهای مناس

و شایست فرهنگی ب رای

نسل نو؛
● فراه ب ودن ش رایط و فض ای حض ور و ب روز چ ا شزا و ت نشبرانگی
خردهفرهنگها و قومیتها؛
● مصادره فرهنگی حوزههای پویایی و نشاط ملی توسط عوامل غیرخودی؛
● پره ین سازی فعا یت فرهنگی در عرصۀ فعا یتهای اجتماعی؛
● کاهش تعلق ب هویت دینی ملی

48

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیوسوم ♦ زمستان 1398

مخا بان ،از بین  33مورد مطر ش ه ،گ ین ه ای زی ر را تأیی

نک ردهان

ب عبارت روشنتر ،این عوامل را در تعیین وضعیت موجود م یریت ارتق ای س واد
فرهنگی ،دخیل ن انست ان فرصتهای حهفش ه عبارتن

از :برنام ری ی ب رای

جلوگیری از فرار مغ ها ،قابلیتهای بازتو ی هویت فرهنگی ،تعص

خ انوادگی،

و در کشور
ته ی های حهفش ه عبارتن از :ن اتوانی هنجاره ا و اب اره ای فرهنگ ی در
مقابل با هج وم فرهن گ بیگان و ه ایت افک ار عم ومی از ری ق رس ان ه ا و
فرهنگسازی در شرایط بحرانی نق اط ق وت ح هفش ه عبارتن

از :س ن مل ی

آموزشوپرورش (سن تحول بنیادین) ،فراوانی چهره های فرهنگی در میان نخبگان
سیاسی ،وجود پیوست فرهنگی و مهن سی فرهنگی در تهیۀ برنام های آموزش ی و
درسی ،و سن برنامۀ درسی ملی نقاط ضع

حهفش ه عبارتن

از :تأثیرپ هیری

برنام های درسی و آموزشی از جریانهای سیاسی
پیشنهادها
الزم است ک در راستای بهین سازی م یریت ارتقای سواد فرهنگی ،اق امات زی ر
انجام شود:
● آشنایی بیشتر با سن ملی آموزشوپرورش (سن تحول بنیادین)؛
● ع م تأثیرپهیری برنام های درسی و آموزشی از جریانهای سیاسی؛
● توانمن سازی هنجارها و اب ارهای فرهنگی برای مقابل ب ا هج وم فرهن گ
بیگان ؛
● آموزش بیشتر سواد رسان ای؛
● ترویج هویت فرهنگی ،تعص

خانوادگی ،و در کشور؛

● ب کارگیری چهرههای فرهنگی در مناص
● تعری

سیاسی؛

پیوست فرهنگی و مهن سی فرهنگی در راس تای تهی برنام ه ای

آموزشی و درسی؛
● آشنایی بیشتر مخا بان با سن برنامۀ درسی ملی؛
● توج ب اصل نشاط و پویایی در نهادین سازی فرهنگی؛
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● اعتباربخشی ب گروههای مرجع فرهنگی و ارزشی در کشور؛
● تو ی صنایع فرهنگی باکیفیت خودی؛
● گسترش امکان ات و تمهی ات فرهنگ ی در راس تای انطب ا ب ا نیازه ای
فرهنگی؛
● معرفی و تبلیغ ا گوهای مناس

و شایستۀ فرهنگی برای نسل نو؛

● جل وگیری از ایج اد فض ای حض ور و ب روز چ ا شزا و ت نشبرانگی
خردهفرهنگها و قومیتها؛
● ایجاد فضاهای بانشاط فرهنگی؛
● کاهش ه ین های فعا یت فرهنگی؛
● تقویت هویت دینی ملی؛
● ایجاد جهابیت برای منابع انسانی نخب  ،خال  ،و مبتک ر ب منر ور ج هب
آنها در آموزشوپرورش؛
● تقویت نگرش ب آموزشوپرورش ب عن وان نه اد تش کیلدهن ۀ س رمایۀ
انسانی و اجتماعی؛
● تقویت باورپهیری م یران در زمینۀ توانمن یهای ارتقای سواد فرهنگی؛
● تربیت م یران آشنا ب حوزه فرهنگ و سواد فرهنگی؛
● تخصیص اعتبارات کافی؛
● ثبات م یریت در حوزه فرهنگ؛
● کاهش بوروکراسی؛
● تأ ی

کتاب ه ای درس ی و محت وای آموزش ی در راس تای ارتق ای س واد

فرهنگی دانشآموزان؛
● تقویت دو ت برای ارتقای سواد فرهنگی شهرون ان؛
● تقویت نرام برنام ری ی فرهنگی؛
● تربیت معلمان آشنا با حوزه فرهنگ و سواد فرهنگی؛
● آگاهسازی خانوادهها در مورد سواد فرهنگی و مؤ ف های آن
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