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 سخن نخست

زدگی در بت، شـتااي قابـل تأمـل اسـصفحه 300اي که در وهله نخست در بررسی این گزارش نکته

هاي پیوسـت آن، ایـران در پاسخ خواهی است. توضیح این که، به موجب ادبیات تولید شده و نگاشـته

آیـد، کـه ایـن گـزارش �ً، از محتواي گزارش چنین برمیبه این میثاق پیوسته است. ظاهراً 1354سال 

تر، خنی روشـنباشد. بـه سـنخستین گزارش از سوي کشور در پاسخگویی به مفاد میثاق یاد شده می

ت، سال) گزارش در پاسخ به میثاق یاد شده تهیه شـده اسـ 34پس از سپري شدن بیش از سه دهه (

ئه کند. هاي پنج ساله اراکه باید بتواند مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف مورد نظر میثاق را در دوره

شناسـی، ورداري از، روشیازمند برخـناي فرابخشی دارد روشن است که تهیه چنین گزارشی که عرصه

یک از  طراحی ساختار شکلی و محتوایی است. در حالی که مطالعۀ گزارش حکایت از آن دارد که هیچ

 گانه در آن رعایت نشده است.موارد سه

 مروري کلی بر گزارش

صفحه]. در واقع مقدمـه،  8شود. [حدود اي نسبتاً طوالنی و انسجام گسیخته آغاز میگزارش با مقدمه

داشـتن  ر برگیرنده هیچگونه نظمی در ارائه مطالب نیست. وانگهی، گزارش، [نسخه ارسـال شـده] ازد

 بهره است.هاست بیگونه گزارشاین فهرست مطالب که نیاز اساسی در 

 گستره زمانی نامشخص •

، عدم برخورداري از یـک شده استن گزارش یاي که بیش از همه موجب انسجام گسیختگی در انکته

المللـی از هـاي علمـی بینتر، در نامـۀ مرکـز همکاريروشـن زمانی مشخص است. به سـخنی گسترة

) نام برده شده است. اما در 1371-87و بروز رسانی این گزارش در دوره زمانی (» هاي پنج سالهدوره«

، گزارش) مورد تأکید قرار گرفته است. در عین حال 1(ص  70مقدمۀ گزارش تدوین، دورة زمانی دهۀ 

اي که بیشترین تأکیـد شود نادیده انگاشتن این ظرف زمانی است. به گونهها دیده میآنچه در گزارش



۳ 

 

-83ها مربوط به برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور است که فاصـله زمـانی داده

 شود.گیرد که در واقع به دهه هشتاد مربوط میرا در برمی 1379

زمانی موجب نوعی انسجام گسـیختگی محتـوایی و حتـی شـکلی [در جـدول  نامشخص بودن گسترة

درپی گسـتره زمـانی مـورد ها] شده است. از جمله در مقدمه گزارش، پس از آن که به صورت پیداده

را که گزارش مربوط به آن دوره زمانی هاي توسعه شود، به دیگر برنامهقید می 70بررسی گزارش دهه 

هاي: قوانین و مقررات مندرج گزارش با عنوان 3و  2شود. [رك. به صفحه اي نمیه، اشارگیرددر برمی

  هاي توسعه کشور و یا دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی].در برنامه

 ست.ااي تکرار شده نیز چنین رویه» حق آموزش«، 13در بخش مربوط به ماده 

یچ هـنامه دوم در یک پاراگراف به طور کلـی تشـریح شـده اسـت، امـا در این بخش، اگر چه کلیت بر

سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و  اي به برنامه اول ندارد و در عوض بیشترین تأکید بر برنامهاشاره

 گنجد.فرهنگی است که در محدوده زمانی این گزارش نمی

 ابهام در مفاهیم •

ر مـا بـه طـوسبتاً طوالنی، نیازمند زمان بیشتري اسـت، ااگر چه نقد و بررسی موشکافانه این گزارش ن

رسد در نگارش مفهومی و محتوایی آن، از ادبیات تخصصی کمتري بهره گرفتـه شـده کلی به نظر می

 شود:است. در زیر به طور مثال به موارد محدودي اشاره می

داره چـارچوب حقـوقی بـراي ا«مقدمه گزارش، در توصیف برنامه سوم توسعه از آن به مثابـه یـک در 

 ).2(ص. !یاد شده است» ریزيکشور و امکان برنامه

در این راستا وزارت آموزش و پـرورش مسـئولیت «در بخش مربوط به حق آموزش نگاشته شده است: 

). این در حالی است که بخشی 190(ص » ه داردتأمین آموزش رسمی براي شهروندان کشور را بر عهد

در هاي رسمی کشور در سطح عالی بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است. در واقع، از آموزش

این نوشتار مفهوم آموزش رسمی، آموزش عمومی و آموزش پایه و ... نادیده انگاشته شـده اسـت. ایـن 



٤ 

 

در جمهـوري اسـالمی ایـران آمـوزش «نگاشـته شـود:  موضوع از جمله موجب شده است که در ادامه

، اجباري و رایگان است. این در حالی است که آموزش پایه، که در قانون اساسی آن را تـا حـد 1عمومی

 دوره متوسطه ذکر کرده است، باید به صورت رایگان ارائه شود.

 بندي در گزارشفصل •

ها خواننده را ها و زیر فصلقسیم بندي فصلکند و تفصل بندي در گزارش نظم مشخصی را دنبال نمی

شود، بدون آن کـه بـه آغاز می 6کند. مشخص نیست به چه دلیل گزارش از ماده دچار سردرگمی می

 عنوان فصل نخست از آن یاد شود.

 میثاق و گزارش ارائه شده در مورد آن 13ناهمگرایی متن دستورالعمل ماده  •

هاي مختلـف بنـد اسـت کـه اطالعـات مشخصـی را در زمینـه 9میثـاق، داراي  13دستورالعمل ماده 

بندي مناسب در رعایت نکـردن، دسـتورالعمل، مشـخص درخواست کرده است. اما به دلیل عدم فصل

سازد. بـه عنـوان مثـال در نیست گزارش تهیه شده تا چه حد انتظارات درخواست شده را برآورده می

 آمده است: 13راهنماي تدوین ماده 

ین اهاي تعیین شده یونسکو در ها باید کلیه اطالعات آماري موجود را ارائه نموده و از شاخصگزارش«

). اما در هیچ جـاي گـزارش تهیـه شـده بـه هـیچ یـک از 13، ماده 112(ص » خصوص استفاده کند

 اند.ها به صورت خام و پراکنده در گزارش گنجانده شدهه است و دادهداي نشها اشارهشاخص

رفتـه کـه در رایگان مورد تأکید قـرار گآموزش عنوان مثال در بند الف و ب نقش دولت در ارائه یا به 

دارد اما  هاي ارائه شده، پاسخی براي آنها ارائه نشده است. در واقع دستورالعمل بر عملکردها تأکیدداده

 ها!گزارش بیشتر بر برنامه

دهنـد. برخـی دوره زمـانی متفـاوتی را نشـان میهاي ارائه شده در گزارش، هر کـدام به عالوه، جدول

پرداخته اسـت. جداول مربوط به دهه هفتاد، برخی مربوط به دهه هشتاد و برخی به مقایسه میان آن 
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کند، ناتوان از نمایان ها، عالوه بر این که خواننده را دچار سردرگمی میاین عدم شفافیت در ارائه داده

 زشی کشور پشت سر گذاشته است.ساختن فرایندي است که نظام آمو

هاي فراوانی برخوردار است و این موضوع سبب شده است کـه ها نیز از کاستیبه عالوه، طراحی جدول

 تی غیرقابل خواندن باشند.هاي آنها نامفهوم و یا حاغلب داده

ه صورت هاي آماري بدر بخش آموزش عالی، از ارائه هر گونه جدول آماري خودداري شده است و داده

تواند انتظارات از گزارش را برآورده سازد. بـه عـالوه اند که به هیچ رو نمیپراکنده و متفاوت ارائه شده

 دهد.نیز از نظام آموزش عالی ایران ارائه می یتصویر ناقص

 اي کنـونیدر مجموع، گزارش یاد شده، نیازمند بازنگري و بازنویسی است و ارائه آن با شـکل و محتـو

 شود.در مورد آموزش و آموزش عالی توصیه نمیدست کم 


