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 چکیده

 رب بنیادین با تمرکز تحول سند رو در تحققپیش عملی ها و موانعچالش اهم فهم و هدف از انجام این پژوهش، واکاوي 
فلسفه تربیت رسمی و عمومی از  مۀاست. لذا براي نیل به این هدف اصلی، سند تحول راهبردي و رهناآن  اصلی هايزیرنظام

. طرح پژوهش، کیفی و طرح تحقیق بررسی شده است آن اصلی هايمبانی نظري سند تحول بنیادین با محوریت زیرنظام
ته با یافسازماننیمه بۀدر این پژوهش با روش مصاح الزمهاي داده ،موردي کیفی بود مطالعۀحدوثی یا  پیدایشی  و روش آن 

رینی آفسابق وزارت آموزش و پرورش، که همگی در تدوین و تنظیم سند تحول نقشن نفر از طراحان و مسئوال 17مراجعه به 
مر مستیسۀ وش مقا، به رهاآنها و انجام سازواري . پژوهشگر با نگاه اجمالی به دادهشدآوري و تجزیه و تحلیل اند؛ گردکرده
ایج دهنده و فراگیر دست یافت. نتو با استفاده از تحلیل مضمون، به مضامین پایه، سازمان ،ها، در ساخت مفاهیم اولیه اقدامداده

 اداسن تدوین هاي جدي و مهمی از جمله: ضعف در تنظیم سند و فرآیندچالش پژوهش نشان داد که سند تحول بنیادین با
تمرکزگرایی شدید در ساختار نظام  و گريدار نبودن نظام آموزشی تا تصديو ابهام در متن سند تا اولویت ،راهبردي و جامع

کمبود  ،لمانمع منزلت اجتماعی و معیشت افول سطح ،یافتهمنابع انسانی متخصص و توسعه تأمینضعف در  همچنین ،آموزشی
 والتتح تأثیر ،ي مرتبط مواجه است. شایان ذکر است کههاآنسازمهاي مردمی و بودن مشارکتپایین، امکانات و منابع مالی

وان نادیده تپرورش را نمی و آموزش بنیادین تحول بر سند هادولت الۀسهاي چهارثباتی برنامهبی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و
نظر پژوهشگر است، عبارت است ها، که حاکی از و تجزیه و تحلیل استقرایی داده ،اصلی مستخرج از واکاوي مقولۀگرفت. 

 .»ابهام در نظر، بحران در عمل« از:

 نیادیسند تحول بن ينظر یمبان ،يسند تحول راهبرد ،یاصل هايرنظامزی ها،چالش هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
 امر متولی اجتماعی در جوامع انسانی عصر حاضر، نهاد ترینشاخص عنوان به آموزشی نظام

و رشد و  ،فرهنگی حافظ و ناقل میراث و پرورش اجتماعی آحاد مردم جامعه، ،تربیت و تعلیم
ها، تنگناها و مسائل انجام چنین امر خطیري همیشه توأم با چالش. تاس جامعه بۀجانهمهشکوفایی 

هاي فکري ها و مکتبها، نظریهآشکار و پنهانی بوده است، که خود موجب بروز و ظهور دیدگاه
شده براي هاي ارائهحلاند. یکی از مؤثرترین راهتالش نموده هاآنهایی براي حلراه ۀارائکه در  شده
هاي تعلیم و تربیت، تغییر و تحوالت بنیادین در یا کاهش مشکالت و مسائل موجود در نظام ،رفع

ت مبانی نظام تعلیم و تربی چرا که. است هاآنشناختی مبانی نظري، مبانی ساختاري و مبانی روش
مربی و  اهنماي کلیکننده و رو اصول تعلیم و تربیت هدایت ،خاستگاه اصول تعلیم و تربیت است

 ).1385( مزیدي،  استمسائل، مشکالت و معضالت درون آن  دةکنناصالحمتربی و 
والنی، یکی ط تاریخ تعلیم و تربیت جهان نمایانگر تحوالت فراوانی است که، طی دورانی نسبتاً

 دهشهاي قدیمی شدن و کنار گذاشته شدن اندیشهو باعث منسوخ ،پس از دیگري صورت گرفته
توجهی از مطالعات و انتشارات محققان در تعلیم و تربیت به اهمیت این سیر درخوراست. حجم 

 )Schwan& Spa,1998؛ DuFour,2000و چرایی و نتایج آن اختصاص داده شده است ( ،تحول
 ویژه آموزش به اجتماعی، نهادهاي همه هايروش و هاهدف ها،برنامه ساختار، در تحول و تغییر

 عنوان به آموزشی نظام ).Torres ،1998( است ناپذیراجتناب ضرورتی توسعه، فرآیند در پرورش، و
 فرهنگ شقوام بخ تربیت، و تعلیم فرایند متولی عمومی، رسمی و تربیت و تعلیم نهاد ترینمؤثر

 بینی،جهان از آن هايفعالیت و تشکیالت ساخت، زیرا ،است جامعه بخش و تعالی عمومی
  .)1371گیرد (شعبانی می نشئت جامعه فرهنگ ایدئولوژي و
 لمی،ع دینی، شخصیت گذارپایه کشور تربیتی نهاد تریناساسی عنوان به پرورش و آموزش

ونه که گکشور، آنسفانه این نهاد مهم در أمت .است آینده نسل اجتماعی و اقتصادي سیاسی، فرهنگی،
ي بلند انقالب اسالمی هاآني نیازهاي گسترده جامعه در راستاي اهداف و آرمگوپاسخباید و شاید، 

ایی از است. ره شدهراوانی روبرو با مشکالت نظري و عملی ف مؤثرو تربیت نیروي انسانی  ،نبوده
و دستیابی به آموزش و پرورش پویا، موفق و اثربخش، نیازمند  ،موجودهاي ها و ناکارآمديکاستی

تا با بازخوانی و بازتولید تمام  ،ساز استاي در این نهاد گسترده و سرنوشتتحول عمیق و ریشه
اف ها، منابع و امکانات، تحقق اهدبهینه از فرصت دةاستفاپیدا و نهان این نظام، بتوان با  مؤثرعوامل 
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 ). 1389را تسهیل و تسریع کرد (خنیفر، 
 ار پرورش و آموزش فۀوظی ترینمهم کشور، معلمان از نفر هزاران دیدار با اي درخامنه اهللاآیت

 مودن تأکید و دانسته ایران، ملت عظیم حرکت و ،اسالمی جمهوري نظام طراز در ییهاآنانس تربیت
رفته پیش و مستقل الگوي یک مبناي بر تحول نیازمند پرورش و آموزش اساس همین بر« : که

 ر،صبو مبتکر، شجاع، شریف، متوکل، مؤمن، ییهاآنانس پرورش که است ایرانی – اسالمی
 جهنتی جدید، يهاآنمید به ورود براي خطرپذیري قدرت و نیک اخالق داراي و آینده به امیدوار

 ).1395اي  خامنه اهللا( آیتژ» باشد آن

گردیده  ها برآن بود که آموزش و پرورش متحولشکوهمند اسالمی همه تالشبعد از انقالب 
و محور توسعه و پیشرفت شود. اما با گذشت نزدیک به چهل سال از پیروزي انقالب، تغییر و تحولی 

حول د تپایدار، کارآمد و چشمگیر در این نهاد مهم صورت نگرفته است. با تدوین و تصویب سن
امید ایجاد شد که آموزش و پرورش از روزمرگی خارج و ي رش این بارقهبنیادین آموزش و پرو

وزارت آموزش و پرورش تاکنون کمتر از بیست  مسئوالنتحول بنیادین در آن آغاز شود. بنا به اظهار 
 سئلهمهاي این سند عملیاتی شده است. در اهمیت و ضرورت پرداختن به این درصد از مفاد و برنامه

همین بس که سند تحول بنیادین در حکم قانون اساسی آموزش و پرورش بوده و هفت سال از 
 ي محققان این است که:گذرد. دغدغهتدوین و تصویب آن می

 چرا تاکنون سند تحول نتواسته است محور تحول شود؟ 
 مهمترین موانع و چالش هاي پیش رو در تحقق سند کدام است؟  

 ند با چه مشکالتی روبرو هستند؟ زیر نظام هاي اصلی س
 دلیل تاخیر و تعلل دراجرایی کردن سند چیست؟ 

هاي فوق، سعی گردیده، تا با استفاده از روش کیفی، به بنابراین در تالش براي پاسخ به سؤال
 بر تمرکز با بنیادین، تحول سند تحقق در روپیش عملی موانع و هاچالش اهم فهم و واکاوي
 پرداخته شود.  آن، اصلی هايزیرنظام

 زیرنظام هاي سند تحول بنیادین
مبناي سازماندهی  ،و اصول نظام تربیت رسمی و عمومی ها، رویکردهارهیافتدر سند تحول، 

است. این چهارچوب شامل وظایف، تعیین گردیده هاي اصلی چهارچوب نظري هریک از زیرنظامو 
 نیز زیرنظام هر و اصول ها گیريباشد. جهتم میها و اصول خاص مربوط به هر زیرنظاگیريجهت
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 ده است. (مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم وتربیتگردیبرحسب قلمرو و وظایف آن تبیین 
. زیر نظام هاي شش گانه سند تحول به شرح زیر می )1390رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران، 

 باشند:

 زیر نظام راهبري و مدیریت تربیتی -1

 زیر نظام برنامه درسی -2
 منابع انسانی تأمین زیر نظام تربیت معلم و -3
 مالی منابع تخصیص و تأمین  نظام زیر -4
 آوريفن و تجهیزات فضا، نظام زیر -5

 زیر نظام پژوهش و ارزشیابی -6
درفصل هشتم سند تحول آمده که آموزش و پرورش موظف است شش زیرنظام اصلی را براي 

ا ههاي عملکردي بر اساس برنامه زیر نظامشاخص ؛ زیراتصویب شوراي عالی برسانداجراي سند به 
 ).1393تدوین خواهد شد. (رعنایی، 

 را یرنظامز از کلی تصویر که است هاییگزاره شامل که باشد داشته بیانیه یک باید زیرنظام هر
 استخراج. دهدمی ارایه آن آفرینتحول مفاهیم و در چارچوب تحول سند نظري بر مبانی مبتنی
 البق در و عمومی رسمی تربیت نظام يرهنامه ویژهبه هازیرنظام با مرتبط نظري مبانی هايگزاره
 .ببیند تدارك نظام زیر اهداف تعیین براي را الزم نظري پشتوانه بتواند باید بیانیه،

 »هاآن اتیعملی تبیین و هازیرنظام با مرتبط سند راهکارهايِ عملیاتی، اهداف« باید بیانیه، از بعد
 قرار زیرنظام هر که دید باید توجه شود و زیرنظام هايشاخص و اهداف بهسپس  شود و آورده
 .نماید دنبال را هدفی چه است
 وجهبات بخش این در. است ترعملیاتی بودکه خواهد هابرنامه عناوین ارائه زیرنظام دوم بخش 

 عناصر. شودمی ارائه راهکارها این پوشش براي هاییبرنامه زیرنظام، یک در موجود راهکارهاي به
 خاص معیار و شاخص همراهِ به آن هدف باید برنامه، هر در. شوند مشخص دقیقاً باید برنامه این

 دوره، تفکیک به و) …و مدرسه منطقه، ناحیه، استان،( اجرا سطوح سرآمد، هايفعالیت مربوط،
 ازنگريب و تغییر جمله از( حقوقی استلزامات ،)هفتم و ششم پنجم، توسعه برنامه( زمانی گستره
تشکیل دهنده  شود که در واقع مشخص آن مدیریت هايروش و برنامه ریسک ،)مرتبط قوانین
 همین يبرا. عمودي و افقی هستند ارتباط باهم داراي هازیرنظام. باشندزیرنظام می آن يبرنامه عناصر

. کندمی مشخص دیگر هايزیرنظام هايبرنامه با را خود مناسبات و ارتباط زیرنظام هر بعد، مرحله در
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 زا جلوگیري و هابرداشت سازيیکسان جهت کلیدي، مفاهیم و هاواژه تعاریف نیز آخر بخش در
 .)1393گردد (رعنایی، ارایه می مختلف تفاسیر

باشد. در تعیین راهکارهاي سند تحول میاهداف برنامه زیرنظام، منبعث از اهداف عملیاتی و 
 نظام در قالبشناسی آن ضروري است. تعیین اهداف زیراین اهداف توجه به وضع موجود و آسیب

هاي تحقق هر یک از اهداف مورد توجه است براي هدف کلی و اهداف عملیاتی به همراه شاخص
ود به سمت وضع مطلوب با ها و تحلیل وضع موجود و چگونگی تغییر وضع موجتعیین شاخص
 ).1394گیرد ( رعنایی، ها در زیر نظام مربوط صورت میبررسی آسیب

سازمان یافته صورت گرفته و در چارچوب این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش مصاحبه نیمه
تجزیه و ه تجریدي ب-مبنا، با اتکاء به روش استقرایی و  با استفاده از رویکرد تفسیريي دادهنظریه

، به 2هاآنو انجام سازواري  1هاپژوهشگران با نگاه اجمالی به دادهها اقدام نموده است. تحلیل داده
و کدگذاري  5اقدام و با استفاده از کدگذاري باز 4، در ساخت مفاهیم اولیه3هاروش مقایسه مستمر داده

 دست یافتند.  9اصلیي و مقوله 8هاي مرکزي، مقوله7هاي جانبی، به مقوله6محوري
اندرکاران و کاربران سند تحول تواند براي مدیران، دستبدیهی است نتایج این پژوهش می

رو و کاهش مشکالت و نیز اجرایی نمودن هاي پیشرا در شناخت چالش هاآنبنیادین مفید باشد و 
 سند یاري نماید.  

 بیان مسئله
هاي اجتماعی است و امروزه ترین نظامپیچیدهترین و نظام آموزش و پرورش به حق از بزرگ

، رود(صافیسنگ زیربناي توسعه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی هر جامعه به شمار می
اجتماعی،  صاحبنظران علوماي از اندیشمندان و هاي قرن بیستم از دید پارهنخستین سال ).1382

از کارکرد آموزش و پرورش نیاز داشت.( کانل،  ايتاریخی جدیدي بود که به درك تازه يآغاز دوره
1368.( 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Glance looking        
2 Unitizing of data 
3 Constant comparative method 
4 Concept making 
5 Open coding 
6 Axial coding 
7 Subsidiary category 
8 Focal category 
9 Main category 
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حول براي تمتفاوتی در بسیاري از کشورها از اوایل قرن بیستم، ابعاد  ،اندیشمندان مختلف 
از رشد علم و تکنولوژي،  متاثرهاي روز جهان و تغییر و تحوالت اند. شرایط و موقعیتبرشمرده

 نظام تربیتی جوامع ،همان میزان و به قرار داده تأثیررا تحت  ،به ویژه نظام آموزشی ،هاپدیده يهمه
 .ه استساخت گوناگونی روبرو ها و مشکالتچالش با را

 تبدیل امضغ و پیچیده امري به متغیرکنونی، دنیاي در تحولی اثربخش يبرنامه به یافتن دست
و  وینتد طراحی، فرصت که است ايگونه به تحوالت و تغییرات گستردگی و سرعت .شده است

 این موضوع است. پیچیدگی ساخته روروبه جدي هايچالش با را درازمدت هايبرنامه اجراي
 ود هستند، روروبه انسانی تحوالت و انسان با که پرورش و آموزش مانند نهادهایی در تخصصی

ر تمشکل  و تررا سخت آن تحقق راهبردي، تحول هايبرنامه تدوین ضرورت با وجود و شده چندان
 .است نموده

 گیرندمی فرا امروز را چهآن که هستند نوجوانانی و کودکان پرورش، و آموزش نهاد مخاطبان
 انفعاالت و فعل نتیجه، در. سازندمی متجلی خویش، رفتار و افکار در اي نه چندان دوردر آینده
 تقابالً م و گذاردمی تأثیر نزدیک و دور فرداهاي گیريشکل چگونگی بر تربیتی امروز و آموزشی

 ايهبرنامه دیگر بیان به. سازدمی متأثر را امروز یابیسامان چگونگی هاي فردا واندیشه ،هاآنآرم
 ایرس از بیش نهاد این و ،است خورده گره همبه شدت به تربیت و فرایند تعلیم در فردا و امروز

 اکثر در آموزشی نهادهاي امروز، دلیل همین به. است نیازمند تحولی هايبرنامه به نهادها و هاآنارگ
کنند می نرم پنجه و دست آفرینتحول راهبردي هايبرنامه اجراي و مسئله تدوین با جهان کشورهاي
 ).1360(یونسکو،

 یافته برايهاي آموزشی جهان به خصوص کشورهاي صنعتی و توسعهبر همین اساس، نظام 
هاي و برنامه ،گذاري و ترتیب اصول بنیادینو با پایه ،و تحوالت شتاب نمودهاستقبال از تغییرات 

 طور نمونه در این خصوصههاي مخاطبین و شهروندان خود هستند. بي نیازگوپاسخراهبردي 
توان به تحوالت بنیادین در نظام آموزشی کشورهاي آلمان و انگلستان اشاره داشت. در همین می

ا . کشورهاي مزبور بشورهاي سنگاپور، هنگ کنگ و فنالند را از نظر دور داشتتوان کارتباط نمی
عه گذشته از توس دهۀاند طی سه هاي بنیادین و راهبردي در نظام آموزشی خود توانستهاجراي برنامه

 اقتصادي، اجتماعی و سیاسی پایداري برخوردار شوند. 
 طرح هر که دهدمی نشان آلمان کشور در پرورش و آموزش اصالحات ربۀتجطور نمونه هب

 از قسمتی تأمین و اجرا در مشارکت براي خصوصی بخش و ،اندبوده آن پذیراي مردم که آموزشی
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   .)1384زاده، آقا( رسدمی نتیجه به زودتر باشد، آماده آن هايهزینه
 نتدوی .است پرورش و آموزش اقتصادي، رشد عامل تریناصلی که شد متوجه فنالند دولت

 اعطاي فنالند، هايدانشگاه در معلمان توانمندسازي آموزش، اصالحات براي ملی جامع ۀبرنام
ات از جمله اصالح ،آموزاندانش مشارکت با درسی مۀبرنا انتخاب حق مانند معلمان به کاري استقالل

 نهات پرورش و آموزش که شد متوجه سنگاپور وزیر نخست ،همچنین آموزشی در این کشور بود.
 ظامن یک ایجاد به عمالً و ،کرد غلبه سنگاپور جامعه مشکالت بر توانمی آن طریق از که است راهی

 ).2017جعفري،(پرداخت  ساالرشایسته آموزشی
 سند نیز و ،بنیادین تحول سند ایران، با استناد به مفاد اسالمی جمهوري تعلیم و تربیت نظام 
م آموزش و در نطا تغییراتی بنیادین و سایر اسناد باالدستی، برآن است تا ،ساله بیست اندازچشم

 . کندکشور ایجاد  پرورش

نظیر در تاریخ آموزش در این حرکت سترگ و کم »تحول بنیادین در آموزش و پرورش«مراد از 
نگر، آیندهمند و سیستمی، جانبه، نظاماي، همهتحول عمیق و ریشه« ۀزمینآوردن فراهم ،و پرورش

(نوید  است» ایرانی –و معارف اسالمی و متناسب با فرهنگ اسالمی  ،هاي وحیانیمبتنی بر آموزه
 ).1389ادهم ، 

 امکانات و منابع مسیر، طی نحوة آن، در که است راهی شۀنق ترسیم نیازمند هدف، این تحقق
. است شده مشخص دقیق، و شفاف صورتبه مسیر، این در الزامات و ملی سطح در تقسیم کار الزم،

 و دستیباال اسناد از الهام با تا است شده کوشش پرورش، و آموزش بنیادین ملی تحول سند تهیۀ در
 يجمهور نظام راهبردي اهداف به و با توجه ،شدهموجود در اسناد یاد بنیادین هاياز ارزش گیريبهره

 رگترسیم و ،شود تبیین شمسی هجري 1404 افق در و تربیت تعلیم اهداف و اندازچشم ایران، اسالمی
 انقالبی، میاسال هویتی با منطقه سطح در فناوري و علمی اقتصادي، اول با جایگاه یافتهتوسعه ایرانی
ه اگرچ است. المللی بین روابط عرصه در مؤثر و سازنده تعاملی با اسالم، همراه جهان بخش الهام

اندرکاران نظام تعلیم و دست مسئوالن،ی از طرف توجهدرخورهاي وافر و تالش ،گذشته دهۀدر سه 
بت و مفیدي نیز مث نسبتاًنتایج  که ،صورت گرفتهو تربیت براي بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور 

در  ،داد آنهاي جدي روبروست و برونولی هنوز آموزش و پرورش با چالش ،برجاي گذاشته است
(سند تحول  نیست ي تحوالت محیطی و نیازهاي جامعهگوپاسخ ،طراز جمهوري اسالمی ایران

 ).1390بنیادین،
 



رنامهاي پژوهش         8 1399بهار و تابستان  ،19پیاپی  ، شمارة اول،دهمدورة ، درسی ۀب

 رینتگسترده و یکی از ،راهبردي ايبرنامه حقیقت در پرورش و آموزش بنیادین تحول سند
ر درونی عناص و نیز در نظر گرفتن ،کیفی هايجنبه بر تأکید با که است افزاري کشور نرم هايطرح

 ه،مختلف توسع هايسند تحول عرصه قلمرو. است شده تدوین ساختاري نظام مباحث و ،و برونی
  راهنماي مالك و پایه، سند، این .شودمیرا شامل  فرهنگی اجتماعی و اقتصادي، از اعم

 سمی بهر تربیت و تعلیم نظام ارزشیابی و نظارت راهبري، هدایت، براي اساسی هايگیريتصمیم
 ).1392است (رعنایی، ساختاري و محتوایی تحوالت تحقق منظور

 ،ي تحول آموزشیهاو برنامه اسنادبراي تدوین  مختلف جوامعگرچه که  دهدمیتجربیات نشان 
ی دشواري ول ،انددهنمو يتالش بسیار ،هاآنبراي  و دستیابی به یک مبناي عقالنی و ادبیات مشترك

 .تاس بوده هاآن تدوین مرحلۀتر از بیشر بسیا ،سازياجرا و پیاده مرحلۀها در این سندها و برنامه
رداري ضرورت برخو اساسیمسئلۀ  ،هابرنامهدر اجراي  ها و موانع عملیپس از تبیین چالشبنابراین، 

توان وضعیت موجود و ب ،آن پایۀبر  تا ،از یک مدل یا چارچوب مفهومی و عقالنی مناسب است
به وضعیت مطلوب را  نرسیدنموجود بین این دو، عوامل  فاصلۀو با شناخت  ،مطلوب را مشخص

 یم.کنشناسایی 
 توسعۀو اهمیت آن در بهبود و  ،پژوهش در نظام آموزش و پرورشرابطه با ضرورت انجام  در
 تعلیم و تربیتپژوهش در نظام  سالۀچند  تجربۀاما  .اتفاق نظر وجود دارد هاي آموزشی،فعالیت

ش را ررو در نظام آموزش و پروهاي پیشمسائل و چالش تا تبیین دقیقی از ،کشور نتوانسته است
 .کنده ارائ

طلبند و ما را به مقابله با خود می ،خطیري هستند که يهاموقعیت و هاوضعیت ،هاچالش
 را نادیده انگاشت؛ زیرا آثار و نتایجی به همراه خواهند داشت که توفیق یا توفیق هاآنتوان نمی

 اندیشمندانه و تدبیر جۀرو مستلزم شناسایی و موااز این ؛ستهاآندر تحقق اهداف در گرو  ننداشت
 هاآن پایۀ و بر ،گیري کردپیشبه تهدید  هاآنشدن اي که بتوان از تبدیلبه گونه ،خردمندانه هستند

 ).1389ی، نفیس(  پذیر سازدو امکان را تسهیل الزمهایی را پدید آورد که دستیابی به مقاصد فرصت
 و هاآنو عبور از  ،هاتوجه به چالش ، نظیر سند تحول بنیادین،هاي کالن و راهبرديدر برنامه

هاي ریزان و مدیران حوزهطراحان، برنامه توجۀباید  هموارهجلوگیري از اتالف منابع و امکانات 
نخبگان و دانشمندان  سالۀهاي چندین حاصل زحمات و تالشسند . این گیرد قراراجرایی ستادي و 

 . بدین معنا کهحکم قانون اساسی آموزش و پرورش را دارد، شدگونه که ذکر  است، و همان کشور
مین تنظیم و تعقیب شوند. از ه مبتنی بر این سند باید کشور آموزشیي هاها و فعالیتتمام برنامه
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و  دتأکییی شدن سند تحول، با موانع عملی پیش رو در تحقق و اجرا و هاچالش دقیق شناخت ،رو
تخصصی نگارندگان این پژوهش بوده  هايدغدغه یکی از عنوان به هاي اصلی آن،تمرکز بر زیر نظام

 . است
د که هرچن شد، مشاهده شده ها و مطالعات نگارندگان پیرامون موضوع مطالعهبر اساس بررسی 

این مطالعات، نه تنها کافی نیست، هاي متعددي در این خصوص صورت گرفته است؛ اما پژوهش
که نتر دارد. ضمن ایخصوص رویکردي عملیهروزتر و بتر، بهبلکه نیاز به فهم و شناسایی دقیق

ظري سند مبانی ن قوت و ضعف نقاط نقد تر ناظر بربیش ،اندگرفته صورت تاکنون که هاییپژوهش
 و تحت این عنوان پژوهشی انجام نگرفته است.  ،بوده

و نیز موانع  ،ها و مشکالتدنبال فهم اهم چالشطور مشخص، نگارندگان، بهاین پژوهش  به در
ظري از مبانی ن مهاند. براي انجام این مهم، بخش رهناتحول بنیادین بوده سند عملی فراسو در تحقق

محوري  صورتو نیز سند راهبردي تحول بنیادین به ،آن نۀگاهاي اصلی و ششبا تمرکز بر زیرنظام
 است.  شدهاز سوي محققان، واکاوي 

شده در هاي انجامتواند، ضمن پاسداشت زحمات و تالشبدیهی است حاصل این مطالعه می
اندرکاران اجرایی و کاربران اصلی آن ، به تمام مدیران، دستخصوص تدوین و تنظیم سندتحول

 رو در تحقق مفاد آن آگاه نماید. لی پیشها و موانع احتمارا نسبت به اهم چالش هاآنیاري رسانده و 

 هاي پژوهشپرسش
هاي مبانی نظري سند تحول بنیادین در حوزه زیرنظام هاي اصلی سند ترین چالشمهم -1

 چیست؟

ي سند راهبردي تحول بنیادین هاي اجرایی راهبردها و راهکارهاترین چالشمهم -2
 کدامند؟ 

 مروري بر مطالعات پیشین
شناختی اسناد تحول بنیادین تحلیل و نقد نظري و روش«) در پژوهشی با عنوان 1395( مرزوقی

شناختی، مفهوم به تحلیل و شناسایی رویکردهاي روش »آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
اللت بر این د این پژوهش هايیافتهشناختی و ساختاري حاکم بر اسناد تحول بنیادین پرداخته است. 

ت. این یافته نیسسند تحول بنیادین به لحاظ روش شناختی و نظري، چندان روشمند و نظامکه دارد 
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ه ک ايگونهتناظر و هماهنگی روشمند بین اسناد تحول گردیده، به نشدن موضوع موجب برقراري
اهیم در و بیان مف ،و نبود همراهی و هماهنگی در طرح مواضع ،نوعی ساختارنایافتگی، نظام نایافتگی

ین ل بنیادین بتوان گفت که در اسناد تحومی ،شود. بر این اساساسناد تحول به وفور مشاهده می
 مند و مدونی وجود ندارد.منظم، روشمند، نظام مبنا و برنامه، رابطۀ

 از پرورش و آموزش بنیادین تحول سند روي پیش موانع« در پژوهش خود )1395امرالهی(
 زا حاکی تحقیق را بررسی کرده است. نتایج» تهران شهر 2 منطقه پرورش و آموزش مدیران دیدگاه

  است: آن
 کتیمشار حمایتی ساختاري، مدیریتی موانع داراي پرورش و آموزش بنیادین تحول سند) الف

  است. انسانی فرهنگی نهایت و در
 . است ساختاري و مدیریتی اجرایی موانع داراي پرورش و آموزش بنیادین تحول سند) ب
 . است مواجه اجرا در انسانی فرهنگی و موانع با پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند) ج
 .اجراست در پشتیبانی و حمایتی موانع داراي پرورش و آموزش بنیادین تحول سند) د

موزش آنقد متدیک و تئوریک اسناد تحوّل بنیادین «) در کتاب خود تحت عنوان 1394مرزوقی (
شناختی مربوط به چگونگی طور مفصّل پیرامون ضعف روشهب »ایران و پرورش جمهوري اسالمی

 باره ارائه نموده است. وي معتقددر این برانگیزو نقدي عمیق و تأمّل ،تدوین سند تحول بحث نموده
 است که:

ناختی روش شچگونگی تدوین مبانی نظري سند تحول بنیادین از حیث پارادایم و رویکرد «
 خاص و مدونی شدة شناختی و راهبردها و فنون استفادهو فنی، مبتنی بر چارچوب روش

مند شناختی روشهاي موجود مرتبط با مفروضات روش، و پاسخ مدوّنی نیز بر اساس دادهنیست 
 ندةها و دستاوردهاي ارزرغم تالشدر اسناد وجود ندارد. امري که باعث شده است تا علی

ناد به شدت فرو کاسته شود، و شناختی این استحول، از ارزش و اعتبار علمی و روش اسناد
 با نقائصی بنیادي و اساسی در معرض »اعتبار علمی و روش شناختی« این سند را از لحاظ اساساً

از نظر مرزوقی ابهامات و  ».ناختی قرار دهدشاز منظر روش ناپذیرهاي جدي دفاعنقد و تخطئه
نیز  »تدوین سند تحول بنادین و برنامه درسی ملی«فوق الذکر در  شناسانۀاساسی روشهاي ضعف

 )27-26صص.، 1394شود. مرزوقی (به وفور یافت می
 و آموزش نظام بنیادین سند تحول فلسفی مبانی تحلیل«خود  نامۀ) در پایان1393دیزوي (
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 هايبنیادین تحلیل کرده است. یافتهل مبانی فلسفی آموزش و پرورش را در سند تحو» ایران پرورش
 فرهنگی شرایط بر مبتنی تقاضاهاي يگوپاسخ تواندمی تحول سند که دارد این داللت بر تحقیق
مند نیاز که داشت اذعان بایستی اما سازد؛ منطبق آن با را خود و ،باشد انقالب از بعد جامعۀ جدید
 رمحوخدا خصوصیات با انسان پرورش چون است؛ عمل و نظریه کردننزدیک براي ترجدي تالش

 تربیت؛ بنیادین موضوع تحول سند طبق انسان تربیت در کهاست؛ به دلیل این ناروشن عملی ةحوز در
 طحس در چه و ،ایران درون در چه فرهنگی هايتفاوت به گرایی،هم بر مبنی آن درونی منطق دلیل به

 .است تربیش نیازمند توجه جهانی،
نگاهی به » آموزشی عدالت رویکرد« عنوان با پژوهشی در )1393نژاد ( حسین حیدري و صفار

رده کنقد و بررسی این سند را از این منظر  آموزشی در سند تحول بنیادین دارد، وجایگاه عدالت 
 به سو یک که از هایی استرسد که سند در تحقق عدالت آموزشی، داراي چالش. به نظر میاست

 .گرددمی عدالت بر به ایدوئولوژیک نگاه محدود به دیگر، سوي از و آرمانگرایی ردرویک ماهیت
 و درونی هاییچالش با پرورش و آموزش ملی پژوهش، سند نتایج اساس ) بر1392مذنبی(

راهبردي؛  و جامع اسناد تدوین فرآیند نویسی؛سند اسلوب کامل نکردن رعایت بیرونی، همچون
 به کامل نکردن توجه مطلوب، وضع نداشتن وضع موجود؛ تبییین و محیطی تحلیل در ضعف

هاي تحقیق یافته ،همچنینگري مواجه بوده است. تصدي عدم نگاه در ضعف و ،فرهنگی هايتفاوت
  به توجه در ضعف تربیت، و تعلیم نظام در تمرکززدایی حاکی از آن است که: سند تحول با

 نظام بر آن سویۀ دو تأثیر و ،شدنجهانی به مقولۀ کامل توجه در ضعف اي؛حرفه و فنی هايآموزش

 نظارت راهبردي، و ریزيبرنامه پرورش در و آموزش عالی شوراي ضعف کشور؛ تربیت و تعلیم

 پرورش؛ چالش و بنیادین آموزش تحول بر دولتی و سیاسی تحوالت تأثیر چالش مشارکت؛ چالش

 تحوالت تأثیر و چالش ،پرورش و آموزش بنیادین تحول مسیر بر فرهنگی و اجتماعی عوامل تأثیر

 .خواهد بود مواجه پرورش و آموزش تحول بر اقتصادي
 وزارت در فرهنگی گذاريسیاست تحلیل و تجزیه و ،بررسی و نقد به نیز ) 1392( اخوان

 است شده مقاله تالش این است. در پرداخته بنیادین تحول سند بر تأکید با پرورش ایران و آموزش

 گذاريسیاست که شود تأکید نکته این بر سند این تحلیل دقیق و تجزیه و ،موشکافانه بررسی با تا

 نخواهد برخوردار پایدار،  ثبات و پیوستگی منطقی الزم؛ انسجام از متنی چنین از برخاسته فرهنگی

 .بود
 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند نظري مبانی نقد و بررسی به هم )1392( ترکاشوند   
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 با آرمانی جامعۀ یک سند، کلیدي مفاهیم و هاواژه گزینش در این محقق نظر به .است پرداخته

 متون و قرآن از که هاهواژ این. است شده طراحی حیات طیبه و ،اسالمی معیار نظام هايویژگی

 )و... ذاتی کرامت طیبه، حیات الهی، ها (قربهواژ کلید این و، است شده گرفته شیعه و اسالم فلسفی
 راهگشاي احتماالً نه و ،پرورش است و آموزش مسئوالن و تحول سند تأیید و تصویب رمز گویاي

 .شود اصالح و بازبینی پیوسته باید که ،پرورش و آموزش نظام
بررسی  و اسالم دیدگاه از خانواده کارکرد و نقش اهمیت، بررسی به نیز )1391( احمدي و نجفی

 نتایج تحقیق بیانگر آن است که: اند.پرداخته پرورش و آموزش بنیادین تحول سند در آن جایگاه

اي که، به استناد محتواي نشده است. خانواده کافی توجه خانواده به است بایسته و که شایسته گونهآن
 راهکارهاي تربیتی است، و اخالقی هايشارز انتقال و نسل تربیت مرکز بنیادین و نهاد سند، یک

 ننموده ارائه فرزندانشان تربیتی تحصیلی و امور در مشارکت و نقش ایفاي براي چگونگی اجرایی

 است.
 مانده مغفول پرورش و آموزش بنیادین سند در نکاتی چه عنوان اي بامقاله در )1391( مصدق

 نکاتی به داندمی انقالب تاریخ طول در مدون برنامۀ ترینقوي را تحول سند کهاین وجود با ،است

 بین صحیح ارتباط نبود مبانی؛ انسجام نبود راهبرد، و فلسفه بین مناسبارتباط  نبود جمله: از

 .است کرده اشاره متمرکز رویکرد و عملیات و کالن اهداف و اندازچشم

 روش پژوهش

ا معنا که محققان همزمان ب نیاست، بد یشیدایپ ای یحدوث قیو طرح تحق یفیپژوهش ک میپارادا
 نیدر ا الزم هاياقدام نمودند. داده هاآن لیو تحل هتجری به مستمر صورت به و ها،داده يگردآور

 یو فعل یقبل مسئوالننفر از طراحان و  15با مراجعه به  افتهیسازمانمهیپژوهش به روش مصاحبه ن
 آوريگرد اند،کرده ینیآفر-سند تحول نقش میو تنظ نیدر تدو یوزارت آموزش و پرورش، که همگ

 کردیو با استفاده از رو یی)، با اتکاء به روش استقراGrounded Theory( مبنا داده نظریۀو در چارچوب 
 جامان و هابه داده یبا نگاه اجمال وهشگران. پژشد لیو تحل هیو تجز يواکاو يدیتجر-يریتفس

اقدام و با  هیاول میها، در ساخت مفاهمستمر داده مقایسۀ) به روش 1395 ،يدمزی( هاآن سازواري
 ،یبجان هايبه مقوله ب،یبه ترت یانتخاب يو کدگذار يمحور يباز، کدگذار ياستفاده از کدگذار
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 . افتندیدست  یاصل مقولۀو  يمرکز هايمقوله
 1يظرناشباع  قاعدةکننده در پژوهش، پژوهشگران، انتخاب افراد شرکت يبه ذکر است که برا الزم

را به دقت رعایت نمودند. نقطه اشباع براي مصاحبه شوندگان  2و روش حداکثر تنوع در انتخاب نمونه
 4پژوهش از روش ساخت مسیر ممیزي 3سازي. به منظور اعتمادشدنفر تعیین  15در این پژوهش 

وهش را به صورت عمل آمده است. در روش مسیر ممیزي، پژوهشگران، فرایند انجام  پژاستفاده به
 دهند .شفاف ثبت و در اختیار خوانندگان پژوهش قرار می

 هایافته
ه ب کهاندرکاران سند تحول، هاي حاصل از مصاحبه با تعداد پانزده نفر از طراحان و دستداده

زیه مستمر بررسی و تج مقایسۀپژوهش در نظر گرفته شدند، با استفاده از روش  5عنوان گروه کانونی
عمال و با ا ،هاي جانبی میسرخت مفاهیم اولیه و استخراج مقوله. با کدگذاري باز، ساشدو تحلیل 

 1 شمارةگونه که در جدول  پذیر شد. همانهاي مرکزي امکانمقوله کدگذاري محوري استخراج
ست که حاصل نقل و ااولیه  شدة، ستون اول سمت راست، مشمول مفاهیم ساخته شودمیمالحظه 

هاي جانبی اختصاص داده شده که شوندگان است. ستون دوم به مقولههاي مستقیم مصاحبهقول
هاي موجود در سند تحول اشاره به چالش گردند که مستقیماًمفاهیمی می برحاصل کدگذاري باز 

هاي مرکزي هکه حاکی از مقول شودمیاند. در نهایت، مندرجات ستون سوم جدول مشاهده داشته
که با روش  است،هاي جانبی مشابه بندي جدیدي از مقولههاي مرکزي شامل صورتاست. مقوله

ده شهاي جانبی و تشخیص مبتنی بر ادراك یقینی پژوهشگران حاصل مستمر مقوله مقایسۀماکویی یا 
و تجزیه و تحلیل،  ،شده، در فرایند گردآوريهاي انجاممجموعه مصاحبه ،کهشایان ذکر است . است

 .شدشوندگان استخراج هاي مورد نظر مصاحبهو اهم چالش تجزیه و تحلیل،به همین شکل 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 theoretical saturation 
2 maximum variation sampling 
3 trustworthiness 
4 building audit trail 
5 focus group 
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 . کدگذاري باز و محوري و استخراج مقوله هاي جانبی و مرکزي1جدول

 کدهاي مفهومی
هاي کدگذاري باز و ساخت مقوله

 جانبی
open coding 

محوري و استخراج  کدگذاري

 مرکزي هايمقوله
axial  coding 

دولت هايآموزش و پرورش در اولویت برنامه-1
 )3و  1نیست. (مصاحبه شونده شماره 

 پرورش و آموزش نقش به توجه عدم
 جامعه در

عدم توجه به توسعه ملی در 

 تعلیم و تربیت

 ملی عزم بودنپایین موجود موانع از یکی-2
 )9و  1است. (مصاحبه شونده شماره 

ضعیف آموزش و پرورش در جایگاه 
 جامعه

انگاري نقش آموزش و پرورش در کوچک-3
هاي اجتماعی در درمان آسیب توسعه کشور و

.(مصاحبه شونده شماره نادیده گرفته شده است
1( 

برجسته نبودن نقش ملی تعلیم و 
 تربیت در   جامعه

آغازین و  نقطه زدگی در اجراي سند درشتاب-4
(مصاحبه شونده شماره  آسیب جدي در ساختار

 )15و 3و 2
 نبود استلزامات الزم براي اجراي سند

فراهم نبودن بستر، زمینه و 

زیرساخت هاي الزم براي 

 اجراي سند

براي ایجاد مدارس هوشمند تجهیزات و  -5
 بسیاري از مدارس وجود ندارد. فناوري الزم در

 )5شماره شونده مصاحبه(
 اجراآوري ناکافی در امکانات و فن

ناآگاهی برخی مدیران و معلمان در بحث  -6
 سازي سندگفتمان

 )8و   6و  5و 2شماره  شونده مصاحبه(

بخشی به ضعف در آموزش و اگاهی
هاي انسانی از کم و کیف سند نیروي

 تحول
 تحول سند کردن عملیاتی براي فنی توان -7

و  4شماره شونده مصاحبه( نبود. موجود بنیادین
9( 

ریزي نامناسب و امکانات برنامه
 ناکافی در حوزه

ها براي تدریس درس کار و زیرساخت -8
 مصاحبه( .فناوري در پایه هفتم فراهم نیست

 )5شماره شونده

عدم تجهیزات و امکانات مناسب در 
 روند اجرا

الگوي تدوین برنامه درسی ملی با الگوي  -9
. هاي دیگر متفاوت استتدوین زیرنظام

 ) 4و 3شماره  شونده مصاحبه(
 ها زیرنظام نامتوازن اجراي

پایین بودن احاطه  و تجربه 

ناکافی در تولید و  اجراي سند 

 در سطح ملی

 آن و اجراي نداشت اجرایی مدل سند، -10
 )4شماره شونده مصاحبه( رفت. پیش کند خیلی

نداشتن بسته سیاستی و مدیریتی در 
 اجراي سند

هاي متفاوت از برخی راهکارهاي برداشت -11
 )4و2شماره  شونده مصاحبه(سند 

 ابهام در فهم و درك مطالب سند
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 کدهاي مفهومی
هاي کدگذاري باز و ساخت مقوله

 جانبی
open coding 

محوري و استخراج  کدگذاري

 مرکزي هايمقوله
axial  coding 

ده ها تبدیل نشمطالب سند به برنامه زیرنظام -12
 )5و  4شماره شونده مصاحبه( است.

عدم هماهنگی در تنظیم به موقع 
هاي سند از جمله مطالب و برنامه

 هابرنامه زیرنظام
برنامه عملیاتی زیرنظام ها و  نشدن جراي -13

 شونده مصاحبه(ایجاد مشکل در مولفه هاي سند
 )12و6و  4شماره  

ها و عدم پیاده سازي متوازن زیرنظام
 سند هايمؤلفهآن بر سایر  تأثیر

تغییر نگرش به معلم از کارمند به پژوهشگر  -14
 شونده مصاحبه( .هاي دیگر استیکی از چالش

 )5شماره

درك صحیح از نقش معلم در عدم 
 آموزش و پرورش

هاي عملیاتی و راهکارهاي سند بر هدف -15
 مصاحبه( ها تنظیم نشده است.اساس زیرنظام

 ) 6و 4و 1 شونده

 روش چالش مفهوم شناختی و 
 سند درتولید شناسی

 هايتغییر و تحول وزرا و حاکمیت سلیقه -16
ه مختلف باعث کاهش انرژي سیستم شد. (هم

 مصاحبه شوندگان اتفاق نظر داشتند )
 سند اجراي در مدیریت ثبات عدم

 
ضعف در رهبري و مدیریت 

 درون سازمانی

 که است نگرشی موانع مانع؛ ترینمهم -17
 تفویض ضرورت باور به مجریان و مسئوالن

 )14شماره شونده مصاحبه( .اندنرسیده اختیار

تمرکزگرایی شدید در سیستم آموزش 
 پرورشو 

 و تشناخ میزان و سیستم مدیریت تغییرات -18
 است. بوده متفاوت سند به افراد وفاداري

 )6 و 5شماره شونده مصاحبه(

رنگ شدن رویکرد هاي فرایند کم
اي در اجراي مداري و  تفکر برنامه

 سند
نظارت و ارزشیابی مستمر بر اجراي سند  -19

 5و  4و 2شماره ( شونده مصاحبه(حاکم نیست. 
 )13و 12و 

 عدم پایش سند در مراحل مختلف

انگاري در اجراي فصل سهل

هفتم سند (چارچوب نهادي و 

 نظام اجرایی سند تحول)

آموزشی براساس اهداف سند تولیدات کمک-20
 6شماره  شونده مصاحبه(استاندارد نشده است. 
 )14و 

ضعف در نظارت بر تولیدات و رسانه 
 سازمانیهاي درون و برون 

نظارت فرآیندي بر اجراي سند بر عهده این  -21
 )13شماره  شونده مصاحبه( .ستا شورا

 ضعف در زیرنظام  ارزشیابی
 

بودجه کافی براي اجراي سند در اختیار  -22
 تندداش نظر اتفاق شوندگان مصاحبه همه(نیست. 

( 
 کمبود بودجه آموزشی کشور

عدم توجه الزم به اقتصاد 

 پرورشآموزش و 

نبود دغدغه و حساسیت الزم در ضعف همکاري رسانه ملی هم در راستاي  -23
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 کدهاي مفهومی
هاي کدگذاري باز و ساخت مقوله

 جانبی
open coding 

محوري و استخراج  کدگذاري

 مرکزي هايمقوله
axial  coding 

 مصاحبه(اشاعه سند هم در راستاي نقد آن 
 ) 11و  7و  4و  2و  1شماره شونده

-ایجاد گفتمان عمومی و ایجاد مطالبه

 گري

همکاري ضعیف و ناکافی 

 نهادهاي برون سازمانی

ها که بچهها و روش غلطی فشار خانواده -24
 وندهش مصاحبه(. براي کنکور باید تست بزنند

 )6و  4و  3شماره
 نابهنجار کنکور بر نظام آموزشی تأثیر

 برنامه امر در فراسازمانی تهدیدهاي وجود -25
کند. انسانی اختالل ایجاد می نیروي ریزي

و  10و  7و  6و  6و  5و  4و  3و  2و  1شماره
14( 

ضعف در همکاري نیروهاي 
 فراسازمانی در روند اجراي سند

 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
 ةوشیها به پژوهشگران با توجه به اطالعات استخراج شده که حاصل غور و تعمق در داده

رو یشها و موانع عملی پترین چالشمبنا صورت گرفته است، مهمو با استفاده از رویکرد داده ،استقراء
هاي شها و پرسو به تفکیک زیرنظام ،هاي آنرا با تمرکز بر زیرنظامدر تحقق سند تحول بنیادین 
 نمایند. پژوهش به شرح ذیل ارایه می

 هايهاي مبانی نظري سند تحول بنیادین در حوزه زیرنظامترین چالشپرسش نخست: مهم
 اصلی سند چیست؟

از  ارد. بنابراین، قبلو با اقتضائات کنونی فاصله د ،سال عقب است 5سند تحول از زمان اجرا  
 .شودهرگونه اقدام عملی براي اجراي سند با محتواي موجود، شایسته است تا بازنگري 

به احتمال زیاد، پیامدهاي تغییر و تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی پنج سال 
که محتوا و  استبینی شده نامه سند پیشگذاربوده است. در مرامتأثیرسند  هايمؤلفهگذشته بر روي 

ریزي براي این محتوا تا حدود زیادي دور سال باید بازنگري شود. برنامه 5مفاد عملی سند پس از 
از اقتضائات آموزش و پرورش است و اثربخشی زیادي نخواهد داشت. بنابراین، اولین چالش در 

 حال حاضر محتوا و ساختار سند تحول است.

 و تولید مبانی پژوهششناسی انجام روش جدي وجود دارد.، چالش شناسی تولید سندروش در 
ر زیرنظام داست؛ براي نمونه  هاي تربیت شکل گرفتهساحتو ها بر مبناي زیر نظام و راهبردي نظري



  ...رو در تحقق سند تحول شیپ عملی موانع و هاو فهم اهم چالش يواکاو                                           

 
 

17 

هاي شده و هدفسند مصوب با هکمدلی پیشنهاد شده  ،هامدیریت و راهبري بر اساس پژوهش
 )4شماره شونده مصاحبه( .است خوانهمو نا ،رضتعاکامال در  عملیاتی و راهکارهاي آن

در زمان مناسب اشاره  هازیرنظام هايتصویب برنامه ونشدن  به تدوین تواناز دیگر موارد می
 وهشپژ و تجهیزات و فضا زیرنظام دیگر، شد. پنج تصویب 91 درسال که درسی برنامه از غیر داشت.

الی  92نیروي انسانی و منابع مالی و اعتباري در سالهاي ارزشیابی و مدیریت و راهبري  و منابع  و
 وازننامت اجراي باعث هازیرنظام اجراي در ابالغ و تدوین و تصویب در شده است. تاخیر مصوب 96

 )6و  4و  3شماره شونده مصاحبه( شده است. سند

 و ي بین مبانی فلسفی، اصولهاي جدي در مبانی نظري سند تحول، رابطهءیکی از خال
بینی و ایدئولوژي اسالمی با راهبردها و هاي دینی و اسالمی برگرفته از مکتب و جهانآموزه

 هایی لحاظ شده در زیر نظام هاي اصلی است. راهکارها و برنامه
طراحی راهبردها و راهکارهاي  هاآن  ۀجملسند تحول نیاز به اسناد تکمیلی دارد که از  همچنین

و  4 ارةشم دةشون(مصاحبه  صلی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی استهاي امرتبط با زیرنظام
5( 

این سند با وجود جامعیت الزام و برخورداري از مفاهیم متعدد از نظرچارچوب مفهومی دچار 
بودن راهکارها، عدم کفایت راهبردها براي توان به کلیتوجهی است که از جمله میدرخورهاي نقص

و اهداف کالن و عملیاتی، نبود ساختار و انسجام  اندازچشمرتباط صحیح بین برخی از اهداف، نبود ا
  بودن برخی از اهداف اشاره کرد.تکراري همچنینهاي کالن پیشنهادي سند و درونی هدف

 
براي نمونه به  که .است شده استفاده مبهم عبارات و مفاهیم از سند، هاي مختلفقسمت در

 یۀروح از که یافتگانی تربیت پرورش« شود. از جمله: عبارت،اشاره میاختصار به مواردي از آن 
 هدف یک عنوان در سند به »باشند برخوردار اجتماعی و فردي مسائل با آورانهفن و علمی مواجهۀ

 سمیر تربیت دستگاه اندرکاراندست درسی و ریزانبرنامه از این عبارت، .است شده برده نام از آن
 مواجهۀ ۀروحی« عبارت از این تفاسیر یککدام توانند داشته باشند؟می برداشتی چه کشور عمومی و

 غییرت با که دارد وجود تضمینی آیا باشد؟ صحیح می تواند »اجتماعی و فردي مسائل با آورانهفن
 این از هابرداشت تفاوت نتیجۀ در نیز تربیتی هايسیاست نظام آموزشی، گذارانسیاست و مدیران
 )4نکند؟ (مصاحبه شونده شماره  تغییر هدف
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 اسالمی تمدن تکوین براي سازيزمینه«لحاظ عبارت  سند، ابهام در مفاد از دیگر اينمونه
-اسالمی تمدن و علمی دستاوردهاي تبیین« همچنین. است 2 شماره کالن هدف عنوان به »ایرانی
 رد تمدن این مجدد احیاي براي پذیريمسئولیت تقویت و آموزشی و درسی هايبرنامه در ایرانی

 در این است؛ 5 شمارة عملیاتی هدف راهکارهاي از یکی »مهدوي عدل جامعه به دستیابی راستاي
 باید هک دیگري پرسش. است نشده ارائه اسالمی تمدن آن، از پس و تمدن از تعریفی که است حالی
 گیردب شکل آن مبناي بر اسالمی تمدن است قرار که اسالمی فرهنگ که است این، داده پاسخ به آن

 اند؟کدام فرهنگ این احیاي تربیتی لوازم و ؟باید داشته باشد مختصاتی چه

ت که به دفعات از آن صحب طیبه، حیات ارتباط نحوة خصوص در سند که است این دیگر ابهام
 حصیلیت دورة هر در طیبه، حیات هايویژگی! موضع روشنی ندارد تربیتی، اهداف سایر با است،شده 

 از تحقق ارزیابی ،نشده است. بنابراین تعیین هاویژگی این براي نیز هاییشاخص و ،مشخص نیست
 تبیین ،عبارتی به. کندمیدشوار  را است تحصیلی دورة هر با متناسب که طیبه حیات از مرتبه آن

 ردهک روبرو چالش با آن اجراي مرحلۀ در را سند تحقق نحوة و میزان ارزیابی سند، در مفاهیمنشدن 
 )4و  2 شمارة شوندة(مصاحبه .است

 ،شده تعیین وظایفی سند، هايبخش از بسیاري در که است این شدنیذکر موارد از دیگر یکی
 به دقیق، طور به صالحذي مراجع نشدن تعیین. است نشده مشخص وظیفه آن انجام مرجع که

 :از است عبارت 28٫1 براي نمونه راهکار. انجامید خواهد اجرا حسن بر نظارت پذیريخدشه
 وردم پژوهشگرنیروي  تربیت براي کشور از خارج و داخل در موجود هايظرفیت از بهینه استفادة«

 ظامن نیاز مورد گرپژوهش تربیت که است نشده مشخص اما ؛»عمومی و رسمی تربیت نظام نیاز
 خیر؟ یا نظام آموزش و پرورش است وظیفۀ عمومی و رسمی تربیت
 نای معیارهاي از کم دست یا و ،اسالمی معیار نظام با سازگار هايدانش از آنکه بدون همچنین 

 عنوان به »اسالمی معیار نظام با سازگار هايدانش از برخورداري« به باشد، شده ذکري سازگاري
 .)4و  2 ارة(مصاحبه شونده شم است شده اشاره تربیتی اهداف از یکی

 . چگونگیکردسند اشاره   5/8تا  1/8راهکارهاي  توان بهاز دیگر ابهامات در مفاد سند می 
 سمیر تربیت نظام ها،رسانه مدیریت آموزشی، مدیریت مدرسه، خانواده، چون نهادهایی رابطۀ تبیین

با  تداخل این نهادهاروشن است  .مشخص نیست طور دقیقهب و عمومی، نهادهاي فرهنگی و تربیتی
 .ساختخواهد  روبرو چالش اهم اجراي سند تحول را ب

سند اشاره داشت. در این راهکارها  3/16و  2/16  1/16هايراهکارتوان به از دیگر ابهامات می 
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سازنده و اثربخش معلمان، مربیان و اولیا و ایجاد سازوکارهاي که به تدریس برنامه جامع مشارکت
هاي نظام تربیت رسمی و عمومی و همسویی آنان با اهداف و برنامه هاقانونی دخالت خانواده، رسانه

و ایجاد سازگاري و سازوکارهاي  ،کند که چه نهادي مسئول هماهنگیکند، مشخص نمیاشاره می
، ءآموزان، اولیاسازنده و اثربخش معلمان، دانشجامع مشارکت برنامۀقانونی و یا پیگیر تدریس 

و عمالً هیچ راهکار اجرایی براي این هماهنگی  ،می کشور خواهد بودها و نظام تربیت رسرسانه
 ي قانونیهاظرفیتتوان به درستی از حاجت به بیان نیست در چنین شرایطی نمی ارائه نشده است.

 )12و  6و  4و 2و  1 رةشما دةشون(مصاحبهکرد بهینه  استفادة
جملۀ  نیز از و عملیاتی کالن سطح راهبردهاي بین هماهنگیفقدان  یا ،راهکارها بودنآرمانی

اجراي  و تدوین طراحی،« شامل در سند تحول 1-1  شمارة راهکار مثال عنوان هاست. بهچالشاین 
 بر یدتأک با درسی موجود هايتولید برنامه باز و ،تحول راهبردي اسناد اساس بر ملی درسی برنامۀ

 و هاتوانمندي با روزهاي آموزشی و ساعات و ،درسی کتب محتواي حجم و سازيمتناسب
 تايدر راس تربیتى و آموزشى نوین هاىو فناورى تجهیزات از گیرىبهره و ،آموزانهاي دانشویژگی
  دارد؟ وجود ساعات آموزشی در سازيمتناسب امکان حال آیا واقعا:. است شده برده نام»  اهداف
 دارد؟ وجود ساعت یک نیم به و ساعت یک از درس کالس کاهش ساعات امکان آیا

 )5 شمارة شوندةمصاحبه(
که  ،ماوراء فردي بسیار نزدیک است نظریۀرویکرد و روح حاکم در تهیه و تولید سند تحول به 

و بدیهی است براي نیل به آن باید تمامی اجزا و  ست.هاناهدف غایی آن، شکوفایی فطرت انس
اما در  ؛متربی، هدف، روش و...  در راستاي این نظریه باشندعناصر تعلیم و تربیت همچون؛ مربی، 

 رد.ماوراء فردي ندا کردن نظریۀشود که هیچ کشوري در دنیا تجربیاتی در عملیاتیعمل مالحظه می

 )4 رةشما دةشونمصاحبه(
 ثباع پرورش، و آموزش تحول سند در رفته کار به مفاهیم گویی درابهام و کلی ،بنابراین

 دهش مجریان سند تحول سردرگمی مدیران و این امر موجب، و به تبع آن تفسیرپذیري و تشتت آرا
 تلقی پرورش برداشت و  و آموزش وزارت ها و دفاتر ستاديحوزه از یک هر طوري کهبه. است
نظام  در درونی و ناهنجاري ناسازواري بدیهی است این موضوع، دارند. مفاهیم این از را خود

 .کندمی تشدید را آموزشی
ي سند راهبردي تحول هاي اجرایی راهبردها و راهکارهاترین چالشپرسش دوم: مهم

 بنیادین کدامند؟
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موانع  ها وترین چالشمهم ،گونه که پیشتر به آن اشاره شدبراي پاسخ به این پرسش همان
  شود.پرداخته می هاآنهاي اصلی سند و به تفکیک به با تمرکز بر زیرنظام

 )13و  10و  6شوندگان مصاحبه( منابع انسانی تأمین زیر نظام تربیت معلم و 
  و خدمات عرضۀ کانون و ،آموزاندانش در طیبه حیات مراتب تحقق ساززمینه مدرسه

آموزان را انشد هویت پیوستۀ و تعالی است. مدرسه تکوین فراگیران به تربیت و تعلیم هايفرصت
 فکرها، ا درر بنیادین براي رسیدن به این مهم باید تحول .کندمی ضمانت اسالمی معیار نظام اساس بر

 و مدیران تحول، با این اوصاف، سند مخاطبان و مجریان تریناصلی ها جست.اندیشه و باورها
 مهارت و فکر، هاندیش تغییر براي. تغییر کند باید آنان توانمندي و باور فکر، بنابراین،. هستند معلمان

با . شد نیبیپیش فرهنگیان دانشگاه سند، مبانی و اهداف با آنان شایستگی کردنهمسو و ،گروه این
 هاالس فرهنگیان دانشگاه سیستم خروجی بدون شک، اما خورد؛ کلید هم کار این سند، تصویب

 .شود پرورش و آموزش سیستم وارد معلم میلیون یک تا کشدمی طول
 هنتیج به روز دو یا یک که نیست کاري معلمان، هايصالحیت و هاتوانمندي بخشی ءارتقا 
 شود که بدانیم وجودبردار است. اهمیت این موضوع زمانی روشن میچون این فرایند زمان برسد؛

 شآموز که انسانی موجب شده است نیروي ریزيبرنامه امر در فراسازمانی ها و تصمیماتسیاست
ند. ک گزینش و یا باالتر ،کارشناسی مدرك دارندگانمیان از را خود معلمان پرورش، حتی نتواند و

 حق نیروهاي جذب به مکلف را پرورش و آموزش اسالمی، هر ساله شوراي مجلس براي نمونه،
 بدون اغلب و درس کالس نماندن خالی براي اجبار به افراد این اعظم بخش. کندمی التدریسی
 . شوندگرفته می کار به موجود، نیازهاي با تحصیلی رشتۀ و مدرك تطابق مالحظه
 قاضات از زیادي میزان با استخدام، از پس محروم، و روستایی مناطق در نیروها این کارگیريبه

 دفرآین موضوع، این. کندمشغول می را، پرورش و خدمت، آموزش جغرافیایی محل جاییجابه براي
و در زیرنظام منابع نیروي انسانی اختالل ایجاد   ،مشکل دچار کیفی هم و کمی نگاهاز  هم را آموزش

 کند.می

 270اند. حدود هزار نفر در آموزش و پرورش، جذب شده 330سال گذشته، حدود 15طی 
سال هم در نظام  20اند. اگر به طور متوسط خارج از فرایند تربیت معلم جذب شده هاآنهزار نفر از 

تغییر و  ءتوان از این گروه، خیلی انتظار داشت که منشاو تربیت مشغول به خدمت باشند، نمیتعلیم 
 600اند. از تربیت معلم به مفهوم واقعی را نه درك کرده و نه تجربه کرده تحول باشند؛ چون اصالً

ن نیز به آ هزار نفر 500شوند. اگر نزدیک به سال آینده بازنشسته می 7هزار نفري هم که در طول 
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ین ا ادامۀتوان به نظام تعلیم و تربیت داشت. روشن است همین روش جذب شوند، هیج امیدي نمی
 کند. سال آینده فراهم می 30منابع انسانی، شکست نظام تعلیم و تربیت را در  تأمینروند در 

د از یبرنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، معلمان فقط با 63 مادةبرابر 
و آماده شوند؛ ولی هنوز سه ماه از تصویب این قانون نگذشته بود که مجلس  تأمیندانشگاه فرهنگیان 

سال گذشته  15 رویۀشوراي اسالمی با تصویب طرحی، قانون مزبور را ملغی و  باعث شد که همان 
وص ؛ چون در خصانداز مناسبی نداردتکرار شود. البته دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر، خیلی چشم

ادي ها و مشکالت زیعلمی به دانشجو، امکانات کالبدي و تجهیزات این دانشگاه چالش هیئتنسبت 
 وجود دارد.

توان به داشتن نیروي مازاد و در عین حال، همراه با کمبود هاي این زیرنظام، میاز دیگر چالش 
ون گیري نیروي انسانی است که تاکننیرو اشاره داشت. این موضوع به دلیل ضوابط و مقررات به کار

 متعادل و متوازن نبوده است.
ترین آفت براي نیروي انسانی آموزش و پرورش؛ نظام قانون مدیریت خدمات کشوري، مهم

محور نیست. دستگاه معلم و اصالً ،زیرا رویکرد این قانون مبتنی بر کارمند و پست اداري است
مشمول این قانون شده است؛ به همین دلیل، همیشه معلمان  رغم میل باطنی،آمورش و پرورش هم به

هاي دیگر معترض هستند؛ چون معلم کارمند نیست. باید قوانین استخدامی در تر از دستگاهبیش
آموزش و پرورش تغییر کند. قوانین جذب معلم، پرداخت شرایط کار معلم و ساعات کار معلم باید 

 لی در این زیرنظام بود.بازبینی شود تا بتوان شاهد یک تحو
منابع انسانی است. مدیریت منابع  حوزةاز دیگر مشکالت جدي در این  زیرنظام فقر دانش در 

 کنند چندان باال نیست. سفانه دانش افرادي که در این حوزه کار میأانسانی یک علم است؛ ولی مت
نظري و علمی دانش ،اطالعاتنبودن آمدهاي نوین تدریس و روزبودن آشنایی با روشناکافی

نوس بودن أنام ،در کالس مؤثرتعامل  ،مدیریت و رهبري در کالس ،هاي ارزشیابیمعلمان در حیطه
توجهی به تخصص در تدریس و اشتغال معلمان بی ،معلمان با مطالعه، تحقیق، نوآوري و خالقیت

 هاي این حوزه است.از جمله چالش

و وجود شرایط ناعادالنه و  ،هامحدود بودن دامنه انتخابضعف در فرایند گزینش معلمان و 
توجهی به تکنولوژي آموزشی و فناوري اطالعات و ارتباطات در بی همچنین ،هاي نابرابرفرصت

 این زیرنظام است.   دةمفقوهاي هنگیان از حلقهدروس دانشگاه فر
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 )6و  4و  3شوندگان  ( مصاحبه درسی برنامۀزیرنظام 
هاي آموزش و پرورش است؛ چون، ترین زیرنظامدرسی که یکی از مهمزیرنظام برنامه 
 هايشاخص و کارکردها معلومات است با انتقال صرف و هدف آن، مدارگیري آن موضوعجهت
 ابکت بر تأکید نظام این در. ندارند توجهی درخور یخوانهم فرهنگی و مبانی سند تحول توسعۀ
 محسوس درسی، کامالًهايبرنامه اجراي و تدوین در یادگیري هايفرصت به توجه جاي به درسی
 ،سنجش نظام در و هاآموزش در مداريحافظه کنکور، براي شدنآماده و مداريامتحان. است
 .است حاکم کامالً اندیشیژرف و مداريمسئله جاي به مداريپاسخ

، تقاديان نبود تفکر ،عقالنی تربیت رنگ بودنکم بهتوان هاي مهم در این زیرنظام، میاز چالش
 و مـدنی نبود فرهنگ ،اجتماعی مؤثر ارتباط نشدنتقویت ،فرهنگ درك و فهم برانگیخته نشدن

 . اشاره داشت درسی هايبرنامه محوري در فرآیند و رنگ بودن  تجـربهنیزکم اجتماعـی و مشارکت
 ،متوسطه و عمومی آموزش هايدوره درسیبرنامه هايدیدگاه در تحول ضرورت ترتیب، بدین

 پرورش و آموزش در تازه و خوانهم هايدیدگاه کردنحاکم ،فرهنگ توسعۀ و تحول قصد به
 ،انتقادي آموزش به توجه ،آموزدانش اندیشیژرف ،مشارکتی یادگیري ،مدارمسئله و مدارپرسش
 وسمحس کامالً کارآمد، و مؤثر شهروندي تربیت و آموزدانش درونی زةانگی از ناشی تالش و جدیت

  .شودمی
 ،ی نداردخوانهمهاي توسعه کشور، چندان ها و رویکردهایش با سیاستاین زیرنظام، سیاست 

کند؛ براي نمونه، اگر سیاست اصلی حاکمیت، اقتصاد و معلوم نیست در کدام مسیر حرکت می
 . استکارآفرین  آموزدانشهاي این زیرنظام، باید بدنبال تربیت مقاومتی است، برنامه

هاي تفکر و زندگی و کارآفرینی توجهی نشده است. زیرنظام در این حوزه، چندان به مهارت 
 جانبه داشته باشد. رویکرد زیرنظاممتوازن و همه توجۀبرنامه درسی باید به شش ساحت تربیتی 

خالق و کارآفرین در این  آموزدانشپرورش  ءباشد. در حال حاضر، خالبرنامه درسی، باید تلفیقی 
 حوزه بسیار مشهود است.

سازي اهتمام در توانمند فقدانتوان به در این زیرنظام، می درخورتوجههاي از دیگرچالش
ریزي درسی در سطوح گوناگون (ملی تا محلی) اي در برنامهمعلمان براي ایفاي نقش فعال حرفه

و تمسک به رویکرد  ،ه داشت. رویکرد مقاومت نظام آموزشی در برابر کثرت، تنوع و انعطافاشار
 کند. گري میریزي درسی جلوهکارانه در برنامهمحافظه

 به ویژه فناوري اطالعات ،نداشتن به شناخت عالمانه اقتضائات عصري و نسلیالتزام همچنین



  ...رو در تحقق سند تحول شیپ عملی موانع و هاو فهم اهم چالش يواکاو                                           

 
 

23 

 خوبی مشهود است.درسی بهو ایجاد تغییرات مقتضی در عناصر گوناگون برنامه ،و ارتباط

و فقدان نهاد مرجع تربیتی در  ،هاي گوناگونگیريتربیت با جهت عرصۀتعدد مراجع فعال در 
 همگرایی و تشریک مساعی وجود ندارد.  ،سطح ملی، براي تضمین همسویی

چیزي که امروز  آنکهه چندانی نشده است. حال هاي غیررسمی در این زیرنظام توجبه آموزش
هاي رسمی غلبه که به شدت پررنگ بودن آن بر آموزش ،هاي غیررسمی استمحوریت دارد آموزش

 کرده است. 
هاي رسمی و غیر رسمی در این حوزه، راهبرد و یا راهکاري وجود ندارد که بتواند بین آموزش

 ها و ها مدیریت کند. زیرساختساحت همۀد تربیت در ش را بر فراینتأثیرو  ،اي ایجادموازنه
هایی که براي تولید محتوا به وجود آمده، نشان افزارهایی که براي دسترسی به محتوا و فناوريسخت

بسیار نزدیک  دةآینهاي رسمی است. در هاي غیر رسمی از آموزشآموزش ناپذیراز شتاب مقایسه
ها باقی و همین نسبت پیش روند، چیزي از این آموزش ،هاي رسمی با همین الگواگر آموزش

هم رقیب بسیار قوي دارد. ساز وکارهاي  ،شودهاي رسمی ما  ضعیف طراحی میماند. هم آموزشنمی
اي و سنتی است. با اندك تحوالتی که در بخش تولید محتوا به هاي رسمی همچنان کلیشهآموزش

 رسمی کههاي غیرهاي عرضه در آموزشتولید محتوا و روشبا بحث  پذیروجود آمد باز هم مقایسه
ینی نشده بپیش پذیري، براي این رقیب، تدبیر مالحظهفضاي مجازي باشد نیست. در این زیرنظام

هوشمندانه با این موضوع؛ ولی  جهۀاست. چیزي که مطرح شده، این است که یک جا گفته شده موا
و نه یک راهکار یا یک هدف  ،یک عبارت آمده است و به صورت ،اصالَ موضوع آن باز نشده

توانست مطرح شود. در صورتی که به صورت یک هدف کالن می ، و نه حتی یک راهبرد؛عملیاتی
 شود.هاي عملیاتی و راهکارها دیده نمیبنابراین، هیچ ردپایی در هدف

 )  8و 7و 6و 2 (مصاحبه شوندگان زیرنظام راهبري و مدیریت تربیتی
 .است شده مطرح اندازچشم افق در مدرسه هايویژگی ،اندازچشم ذیل راهبردي، سند تحولدر 

 رد عملیاتی هايحوزه در ریزيبرنامه و گیريتصمیم قدرت از برخورداري هاویژگی این از برخی
 به ییگوپاسخ و فردي هايتفاوت پذیرش ظرفیت محلی، و ايمنطقه ملی، هايسیاست چارچوب

 ايطقهمحلی، من مقیاس در جامعه مسائل و موضوعات با مؤثر پیوند متربیان، عالئق و نیازها مصالح،
 یادشده تنها در فرایند هايویژگی تحقق .شودمی شامل را اجتماعی حیات در فعال حضور و ملی و

 در است، پذیرامکان محورمدرسه مدیریت برنامۀ اجراي و ،آموزشی نظام ساختاري تمرکزفقدان 
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 پرورش و آموزش که نیست این از نشانی کالن، هايسیاست در حتی و کنونی شرایط در که صورتی
 انع،م ترینمهم بردارد؛ البته گام محور مدرسه مدیریت اجراي یا ساختاردر  تمرکزنبود  سمت به

 .داننرسیده اختیار تفویض ضرورت باور به مجریان، هنوز و مسئوالن که است نگرشی موانع
 نهادهاي توان به تنوعزیرنظام راهبري و مدیریت هم می حوزةهاي اساسی در دیگر چالش از

 ي در سطوحابرنامه تفکر و مدیریت ثبات نداشتن زدگی در امر گزینش مدیران،سیاست گذار،سیاست
 اجراي به هاآن از برخی نبودن بندپاي و مدیران ، نگرشمسئلهپیرو این  .کالن و میانی اشاره داشت

شدن ايو نهایتاً سلیقه ،هاها و نیز قائم به شخص بودن امور و برنامهها، روشها، رویهسیستم تغییرات،
 .شودمدیریت، باعث هدر رفت و فرسایش نیروها و امکانات می

ن، اي همانند آموزش و پرورش و رهبري تحول بنیادیمدیریت در سازمان بزرگ و گسترده
و در اختیارداشتن مدل اجرایی کارآمد،  ،پژوهانه بدون تفکر استراتژیکو آینده مندجانبه، نظامهمه

و مدیریت  ،که طراحی این مدل در زیرنظام رهبريدر صورتی ،پذیر نیستمنعطف و پویا امکان
 شود.تربیتی دیده نمی

ي فکري اهناکه با تغییر در مبانی نظري و بنی ،هاي فرهنگی استتحول بنیادین از سنخ انقالب
اندرکاران تحول بنیادین در سطوح مختلف، هنوز به باور و مدیران و دست آنکهحال  همراه است،

 تحولی را ندارند.  اسناد مفاد و آشنایی عمیق و دقیق با ،اندضرورت و اولویت تحول نرسیده
 ها در این حوزه باید به موارد زیر اشاره کرد:از دیگر چالش 
الن و مدیریت عالی آموزش و تعامل و پذیرش در سطوح رهبري ک به پایین بودن قدرت 

 سازمانی دةارانداشتن اهتمام و  ه و باور مدیران و رهبران آموزشی،تمرکزگرایی در اندیش پرورش،
تالش براي وضع قوانین و  سازي،در نظام مدیریتی و ساختاري آموزش و پرورش براي خصوصی

هاي خیلی جدي در این هاي غیردولتی از دیگر چالشسازمانسازي و مقررات حامی خصوصی
ته باید هاي گذشطی سال زیرنظام، تعیین تکلیف نقش ارکان در اداره نظام تعلیم و تربیت است. در

بپذیریم تلقی ما از نظام تعلیم و تربیت، به عنوان امر حاکمیتی، اگر درست بوده، حاکمیت در انجام 
، حاکمیتی درست نیست هاي الزم را ایجاد نکرده است. اگر امرو ضمانت ،تکلیفش عاجز بوده است

و به صورت واضح بیان شود. در حال حاضر این  ،پس باید این امر در این زیرنظام اصالح شود
به آموزش و پرورش، باالخره اجباري  ءحوزه شدیداَ دچار چندگانگی است. براي نمونه، کمک اولیا

وانم تگوید من نفقه نمیولی می ،پدري که سرپرست خانواده است الًاست یا اختیاري است؟ مث
کنند. به عبارتی آموزش و پرورش بدسرپرست  تأمینخواهد که خانواده او را و از مردم می ،بدهم
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دن بوفضا و تجهیزات ندارد. حاکمیتی ،پول ندارد سرانه ندارد ،شده است. ردیف استخدامی ندارد
 جدي دعواي االن حاکمیتی، کنند. مفهوموقت مردم هم مشارکت مید، آناگر قرار است نسبی شو

شود. حاکمیتی بودن و مشکالت ایجاد می ،تواند عمل کنددر عمل، حاکمیت به تعهداتش نمی است.
 آموزش و پرورش پررنگ دیده شده است؛ ولی ساز و کارهاي این حاکمیت در سند نیست. 

 ) 11و  7  شوندگانمالی  (مصاحبه منابع تخصیص و تأمین  نظام زیر
منابع مالی از وضعیت  تأمین ما در مقایسه با سایر کشورهاي جهان از لحاظ پرورش آموزش و 

 شود،یم منابعتأمین  کفایت معیار تعریف براي که متعددي هايبرخوردار نیست. شاخصمطلوبی 
 ي اساسی مواجه بودههانابحر و مشکالت با زمینه این در پرورش و آموزش که هستند آن از حاکی

ها و شرایط شاخص مقایسۀ با .شودافزوده می هاناو همچنان بر شدت و وسعت این بحر ،است
 است: زیر شرح به بخش این در پرورش و آموزش مشکالت و هامهمترین چالش ،موجود

 ايهنسبت به تولید ناخالص ملی که در سال ،نسبت اعتبارات دولت براي آموزش و پرورش .1
درصد  8/4از میانگین جهان که در دهه گذشته  ،درصد نوسان داشته است4تا  3بین  مختلف

با  ،بنابراین است؛ ترپایین بسیار) درصد 1/5( یافتهتوسعه کشورهاي میانگین از و ترپایین ،بوده
 اما اند،بوده برخوردار کمتري نسبتاً آموزيدانش جمعیت از کشورهاي یادشده کهآن وجود

 .اندکرده پرورش و آموزش صرف را شانملی درآمد از درصد1/5

سهم اعتبارات دولت براي آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور و در بودجه امور  .2
 داشته کاهشی به رو روند و ،بوده است همراه گذشته دهه در شدیدي يهانااجتماعی با نوس

 مقدار زا یافتهتوسعه کشورهاي نیز و ،جهان کشورهاي میانگین با مقایسه در نسبت این. است
اي بر و درصد08/12 ایران براي نسبت این 1995 سال در نمونه، براي است؛ برخوردار کمتري

یافته این نسبت تر است. در کشورهاي توسعهدرصد بیش16کشورهاي در حال توسعه از 
چه به این نکته توجه شود که امکانات دولت در کشور ما فقط در البته چنان ؛درصد است3/13

 و شود حساب واقعی قیمت به کشور ارزي درآمد اگر و ،کندبودجه عمومی انعکاس پیدا نمی
مالی و مکرهاي حسابداري از بین برود، سهم آموزش و پرورش خیلی احت هايکاريمخفی

 .شودمی کمتر از سهم ظاهري آن از بودجه دولت واقعی سهم و یابد،میکاهش 

 مدار و محور عنوان به انسانی نیروي در گذاريسرمایه اهمیتبه  که دهندمی نشان هاشاخص .3
 آموزش در گذاريسرمایهاز  ،آن دنبالبه  .نشده است جدي توجه آن عامل ترینمهم و ،توسعه
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 افزایش ابتکار، و خالقیت قوة بهبود ،هاتخصص و هامهارت بهبود طریق از که پرورش و
 و اهتلقی طرز در اصالح و علمی به سنتی هايارزش از عبور براي تربیش پذیرش ،کارایی
فلت شده غ ؛داشته باشد پذیريو مالحظه مهم تأثیر اقتصادي کالن متغیرهاي بر تواندمی باورها
 است. 

 ،است سرانه ملی ناخالص تولید درصد7 متوسط طور سرانه آموزش ابتدایی در کشور به هزینۀ .4
 درصد63 عالی آموزش براي و درصد10) متوسطه و راهنمایی شامل( متوسطه آموزش براي و

درصد است که واریانس کمتري  34و  21، 19ه یافتتوسعه کشورهاي در آن متناظر ارقام. است
 آموزدانشبرابر یک 9 حدود ،دارد. در حالی که در کشور ما براي یک دانشجو در آموزش عالی

 هب کمتري توجه آموزشی سطوح بین منابع تخصیص در مجموع در شود.می خرج ابتدایی
 آید.می عمل به عمومی آموزش

. است درصد97 حدود در پرورش و آموزش هايهزینه کل در پرسنلی هايسهم هزینه .7
 شامل را پرورش و آموزش بودجۀ از درصد3 حدود در نیز) فصول سایر( غیرپرسنلی اعتبارات

 میک پذیريو از انعطاف ،است نیز کامالً مشخص بوده آن مصرف موارد از بسیاري که ،شودمی
 و پرسنلی هايهزینه نسبی ناپذیريانعطاف به توجه با برخوردارند؛ بنابراین احتمالی تغییر براي

-ایهسرم و ابتکار ،نوآوري هرگونه براي الزم اعتبارات غیرپرسنلی، هايهزینه از ايعمده بخش

و مدیریت را ناگزیر به سوي فعالیت  ،ت است کافی نبودهکیفی بهبود الزمۀ که جدید گذاري
 .دهدمبتنی بر حل و فصل امور روزمره سوق می

جاي نگاه مولد و اي، بهتوان به نگاه مصرفی و هزینههاي این حوزه میترین چالشاز بزرگ .8
 تننداش و تناسب کاهندهروند که ايگونهاشاره داشت؛ به ریزي کشوراي مدیران بودجهسرمایه

طور کامل مشهود هو رسمی با نیازهاي متنوع آموزشی ب ،هاي اقتصاد تربیت عمومیشاخص
هاي مختلف با تربیت عمومی و رسمی به منظور افزایش سهم است؛ البته رقابت شدید بخش

 است.هخود از محل بودجه عمومی دولت مزید بر این چالش
 )11و  9و 8و  7  آوري (مصاحبه شوندگانفن و تجهیزات فضا، نظام زیر

 دارسم هستند. استاندارد سرانه از ترپایین مدارس پرورشی و آموزشی فضاهاي سرانه میانگین
 هايزمین نمازخانه، اجتماعات، سالن کتابخانه، هايمقوله در معماري خصایص و وضعیت لحاظ به

 .هستند جدي ضعف داراي و نامطلوبی دارد ورزشی شرایط
وان نبودن اعتبارات و تبودن و فقدان ایمنی الزم بسیاري از فضاها و تجهیزات و کافیفرسوده

  6.  
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 فضاهاي موردنیاز در این حوزه بسیار جدي است .  تأمینو  هاآنسازي فنی مهندسی براي بهینه
هاي آموزشی و سریع تجهیزات و فناوريهاي مهم در این حوزه باید به تغییرات از چالش

و  أمینتاعتبارات الزم براي  ،اي معلمان با این تحوالت و نیز نبودنداشتن همپایی صالحیت حرفه
 رسانه هاي موردنیاز اشاره داشت. تجهیزات و

پراکندگی و گستردگی فضاهاي تربیتی در گستره پهناور کشور و نظارت نداشتن دقیق و جامع 
ها و بودن زمینساخت و ساز فضاها از مشکالت جدي است. تنوع اقلیمی و نامناسبدر فرایند 

 است. ناپذیر ناتوانایی مالی و فنی در طراحی ساخت و تجهیز فضاها کتمان 
آموزي در شهرها و توجهی به آمایش سرزمینی و تحوالت جمعیتی و رشد جمعیت دانشبی

یی متنوع و متعدد، فراگیران این حوزه را با گوپاسخشهرها و محدودیت زمین و امکانات براي کالن
 روکرده است.مشکالت اساسی روبه

 )13و 9و  7و 2  (مصاحبه شوندگان زیرنظام پژوهش و ارزشیابی
ها در آموزش و پرورش باید به سراغ زیرنظام پژوهش و چالش مسائل،شدن ابعاد براي روشن

د، مدار و بنیادي باشآفرین، عملتحول نوآورانه، مند،نظام آنکهجاي زشیابی رفت. این زیرنظام بهو ار
هاي اکنون یکی از دغدغهاست. در این حوزه هم پراکنده و موردي تر از نوع کاربردي، توصیفی،بیش

 هاست که باید براي رفع آن کوشش بیشتري انجام داد. اصلی، چالش کاربست یافته
توان به نداشتن ارزشیابی از برنامه درسی، مواد هاي این زیرنظام میها و چالشاز جمله ضعف

ي آموزشی و تربیتی، ارزشیابی از کارکنان صف و ستاد هابرنامهو محتواي آموزشی، ارزشیابی از 
 اشاره کرد:

نمود  ارنداشتن ارتباط مستمر بین پژوهشکده و مدیران سطوح گوناگون در این حوزه بسی -
 دارد.

 ها با نیازهاي مخاطبان در این زیرنظام جدي است.بودن برخی پژوهشبی ارتباط -

ریزي آموزشی و درسی، هاي مهم، مانند برنامههاي پژوهشی در زمینهمیزان استفاده از یافته -
 یین است.امدیریت آموزشی و برنامه ریزي نیروي انسانی، امور تربیتی و مشاوره و ارزشیابی بسیار پ

 هايتر با توجه به سلیقههاي پژوهشی بیشهاي این حوزه، اینکه اولویتاز دیگر چالش -
 شوند.اشخاص و مراجع تصویب کننده انتخاب می

عنوان جایگاه محوري براي این زیرنظام، استقالل ساختاري ندارد. پژوهشگاه تعلیم و تربیت به
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صورت عملی مرکز امتحانات است و ارتباط ؛ اما بهخانه ایجاد شده استمرکز سنجش در وزارت
 ها با پژوهشگاه برقرار نیست. دانشگاه

 
 

 گیريبحث و نتیجه
هاي کشور است. نقش آموزش و پروش در ترین دستگاهآموزش و پرورش یکی از بنیادي

وسعه تروز باشد؛ موتور پیشرفت و توسعه کشور محوري است. آموزش و پرورش هرچه پویا و به
سند  1390کند. بر همین اساس در سال تري حرکت میو پیشرفت کشور با آهنگ و شتاب بیش

تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی رسید. سند تحول بنیادین 
 نقطۀها در آمورش و پرورش کشور است، ها و جهت بخشیگذاريکه مبناي تمامی سیاستاز این
 شود. و قوتی محسوب میعطف 

 هاي مغتنم با مشکالت و هاي فراوان و فرصتسند تحول بنیادین با نقاط قوت و ظرفیت
ردن کو تالش براي کم هاآنکه بدون درك و شناخت ايگونهرو است، بههاي بسیار زیادي روبهچالش

 هاي آن عمالً مقدور نیست. اندازچشمها تحقق سند و و از بین بردن این چالش
 هايها با تمرکز و محوریت زیرنظامدر این مقاله، سعی بر این بود که این مشکالت و چالش

 راهبردي آمده حاکی از آن است که سند تحولهاي به دستاصلی سند واکاوي و درك شود. یافته
هشگران این پژوهش با بیرونی فراوانی مواجه است. پژو و درونی هايچالش با پرورش و آموزش

آمده در سند دستهاي بههاي جانبی اهم چالشآوري شده و ساخت مقولههاي جمعتوجه به داده
 ند: اگانه آن به شرح زیر استنباط و استخراج کردههاي ششتحول راهبردي را با تمرکز بر زیرنظام

 ایتطور کامل رعهراهبردي ب و جامع اسناد تدوین فرآیند و سندنویسی در تنظیم سند، اسلوب
  است. نشده

 کار رفته در سند داراي ابهام و بسیار کلی است. ههاي بمفاهیم و عبارت
  و تعویق تهیه و تصویب شده است. تأخیرهاي اصلی سند با هاي زیرنظامبرنامه

  جدي وجود دارد. ضعف مطلوب وضع ترسیم و موجود وضع تبیین و محیطی تحلیل در
 ها عنایت نشده است. فرهنگی و قومیت هايکامل به تفاوتبه صورت 

  خصوص در مناطق کم برخوردار توجه نشده است.هاي برابر بهبه عدالت آموزشی و فرصت
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 تمرکزگرایی در مدیریت و رهبري بسیار باالست.  و گريتصدي
محوري را ها عمالً مقوله شایستهها و خصوصاً در گزینش مدیریتزدگی در تصمیمسیاست

 عیشتم رنگ کرده است. نوسان و نابسامانی درکمیت و کیفیت منابع انسانی مشهود است. سطحکم
 شدت دچار افول و نزول شده است. معلمان به منزلت و

 دانشگاه فرهنگیان هنوز نتوانسته است به اهداف و رسالت خود برسد. 
 . و تخصیص منابع مالی با تنگناهاي فراوان روبروست تأمین

مانده آن شود و با باقیدرصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق معلمان می97
 بخشی کرد. توان کیقیتهیج وجه نمیبه

 هاي تحصیلی توازن و تناسب وجود ندارد. ها و رشتهمیان شاخه
اي بدلیل ضعف در نیروهاي متخصص و امکانات و تجهیزات از اقبال حرفه و فنی هايآموزش

  زم و رونق برخوردار نیست.ال
راهبردي  نظارت و ریزيدر تصویب قوانین و مقرارت، برنامه پرورش و آموزش عالی شوراي

  ضعیف عمل کرده است.
  اند.ي مرتبط، کمک چندانی به تحقق سند نداشتههاناهاي مردمی و سازممشارکت

پرورش  و آموزش بنیادین تحول را بر سند دولتی سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تحوالت تأثیر
 نمی توان نادیده گرفت.

صفار حیدري و حسین ، )1395امرالهی ()، 1395یادآوري می شود نتایج پژوهش هاي مرزوقی(
ي و ... تا حدود زیادي با نتیجه )1391مصدق (، )1392ترکاشوند (، )1392اخوان (، )1393نژاد (

 این پژوهش همسو و هم پوش است.
 در آن کشور نیست. نقش مسئوالند اذعان کرد آموزش و پرورش اولویت اول در پایان بای

ی فرهنگ انقالب عالی شوراي است. شده گرفته نادیده اجتماعی هايآسیب درمان و کشور توسعه
را  عمومی میرس تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول بر فرایند راهبردي نظارت و ارزیابی وظیفه که

و  تدقبه ها،نظام زیر تدوین در ویژهبه سند، تحقق اجرایی هايقدم از اولین باید است، دارنیز عهده
 را آن و تحقق سند، کردن عملیاتی ها، راهکارهايزیرنظام درستی، امور را مدیریت و نظارت کند.به

 اوالً  اشندب قادر که ايگونه به است؛ نظارتی مؤثر هايمکانیزم بینیپیش نیازمند مهم این. کند معین
 تحقق در را پیشرفت از سال هر سهم ثانیاً. کند نظارت شده معین بنديزمان اساس بر آن تحقق بر

 .کند و قضاوت ارزیابی آن و متعاقب بینیپیش بنیادین، تحول سند
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 ايهبرنامه ارزیابی و نظارت پرورش، براي و آموزش هايفعالیت و هابرنامه ماهیت به توجه با
دقت طراحی و تنظیم گردد. عالوه بر آن باید و کیفی به کمی استانداردهاي و هاباید شاخص تحولی،

 هايیتفعال و عملیات تمام کنترل و جامعیت اصل رعایت ضمن ارزیابی مستمر، و نظارت فرایند در
 آن، ريکلیدي و محو نقاط. کرد تريبیش تمرکز کنترل و کلیدي یا نقاط استراتژیک بر تحولی،
 عیینت و مهم نقش سیستم کل در عملکردشان و نتایج که هستند یا واحدهایی عملیات از بخشی
   دارد. کننده

آن، بسیار  نقد هم و سند اشاعه براي هم ملی رسانۀ همکاري ضعف ها،مضاف بر همه چالش
 آموزش تنها این.است نیفتاده اتفاق مند و هدفدار تاکنوننظام همکاري یک کهايبه گونه مشهود است؛

 نونحاکمیت تاک حتی هاناسازم دیگر مشارکت و سند متمرکز است بر این پرورش بوده است که و
  نشده است. جلب سند اجراي نفع به

گري نو نیز بر اساس با هم ،هاي پژوهشبا در نظر گرفتن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
بر مبناي غور و بررسی عمیق محتواي  همچنینهاي مذکور و هاي مرکزي مستخرج از دادهمقوله

دگان، شونخود از اقوال مصاحبه بینانۀهاي واقعسند تحول از طرف نگارندگان این پژوهش و دریافت
اصلی پژوهش، که در واقع حاکی از دیدگاه نظري پژوهشگران در رابطه با سند تحول بنیادین  مقولۀ

 .  »ابهام در سند، بحران درعمل«، عبارت است از: استآموزش و پرورش 
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 اتانتشار: تهران. بیستم قرن در پرورش و آموزش تاریخ .افشار حسن ترجمۀ).  1368(  ف.و کانل،
 .مرکز نشر

 ندس) شدن اجرایی( تحقق در برانگیزچالش هايزمینه و عوامل تبیین). 1393(مذنبی، محمد صالح 
 ارشد.کارشناسی ۀنامپایان .)راهکارها به نگاهی با( ایران اسالمی جمهوري پرورش آموزش ملی

 تربیتی. علوم و شناسیروان دانشکده - مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
نقد متدیک و تئوریک اســـناد تحوّل بنیادین آموز وپرورش جمهوري  ).1394( مرزوقی،رحمت اله
 27-26انتشارات آواي نور، چاپ اول.تهران. صص اسالمی ایران. 

تی اسناد شناخ). تحلیل و نقد نظري و روش1395( اله. عقیلی، رضا. مهرورز، محبوبهرحمت مرزوقی،
 6)2( ،مبانی تعلیم و تربیت نامۀپژوهشپرورش جمهوري اسالمی ایران.  تحول بنیادین آموزش و

 ،40-21 

شناسی درس جامعه جزوة شناسی آموزش و پرورش.اي بر جامعهمقدمه). 1385مزیدي، محمد (
 شناسی دانشگاه شیراز.علوم تربیتی و روان دانشکدةآموزش و پرورش، 

 یدرس جزوة .هـاتحقیق کیفی و تحلیل کیفـی داده هايروش برمقدمه اي  ).1385( محمدمزیدي، 
 . یرازدانشگاه ش شناسیروان یتی وعلوم ترب دانشکدةانتشارات 
ینی پایگاه تبی است. مانده مغفول پرورش و آموزش بنیادین سند در نکاتی چه.)1391( مصدق، هادي

 تحلیلی برهان.
 بررسی و اسالم دیدگاه از خانواده کارکرد و نقش ). اهمیت،1391حسین ( احمدي، ابراهیم. نجفی،

-30، 14 ةشمار ،خانواده و پژوهش یۀنشرپرورش.  و آموزش بنیادین تحول سند در آن جایگاه
7 
 مدرسه : انتشارات تهران .بدنی تربیت شناسیآسیب مقاالت مجموعه)  1389(مهدي  ادهم، نوید

: تهران .پرورش و آموزش ملی سند تدوین فرایند و شناسیروش). 1389(عبدالحسین نفیسی،
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Introduction  

In a constantly changing world, all societies, and especially societies which 
are more in need of fundamental transformations in their social, cultural and 
scientific structures, need to implement reforms in their educational system. Iran 
is no exception in this regard. Considering this, the Document of Fundamental 
Transformation in the Education System of Iran was issued in 2011 and submitted 
to all educational organizations in the country, but many experts believe that this 
document has not been adopted yet. Therefore, the aim of this study was to 
understand major challenges in the execution of the Document of Fundamental 
Transformation in the Education System of Iran with a focus on its main 
subsystems.  

 
Research materials and method  

To achieve this, both the Strategic Transformation Document and the 
Guidelines on the Philosophy of Formal and General Education were examined 
in relation to the theoretical foundations of the Fundamental Transformation 
Document. This study benefits from a qualitative approach to research and 
simultaneous data collection and analysis. The data required for this study was 
obtained through conducting semi-structured interview with 17 designers and 
past and present officials in the Ministry of Education of Iran involved in 
preparing the document. The collected data was then analyzed through the use of 
grounded theory method and by adopting inductive and interpretive approaches 
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to research.  First, the researchers briefly review the data and used the constant 
comparison method to examine compatibility of the data. Then, side categories, 
central categories and the main category were identified through performing open 
coding and axial coding. In recent years, the country's education system has been 
faced with some serious problems and solving these problems has been one of 
the major concerns of the responsible officials. One of the main needs of the 
education system of Iran is to bring about a fundamental change, and the most 
important obstacle to change in any education can be resting on the basis of an 
old-fashioned and inefficient educational system. Accordingly, the Ministry of 
Education has established a committee/council for producing a fundamental 
change in education. In fact, the main responsibility of this council is to study the 
issue of change in its different dimensions, to identify the existing challenges, 
and to remove main obstacles through benefitting from intellectual capacities of 
the country’s experts and the wise decisions of the Supreme Council of Cultural 
Revolution, the Supreme Council of Education and the Islamic Consultative 
Assembly. Transformation in the education system can be considered as an 
important educational issue which should rest on a sound theoretical basis related 
to the entire education system and factors as change, reform, innovation and 
promotion. Transformation requires innovations to redefine the ideals, goals, and 
desirable educational outcomes. This can only be possible through the application 
of a system of accurate, scientific philosophy which is based on the national and 
religious identities of people in the country. Therefore, in the educational system, 
the dynamics of the system. On the one hand, it can start from change, reform 
and innovation and end with the impact on the promotion of the system to its final 
point, ie change in the educational system, and on the other hand, it can change 
theoretical approaches and redefine the ideals and achievements of the 
educational system. Lead to change, reform and innovation to improve the 
education system. 

Results 
The results revealed that there are some serious challenges to the execution of 

the Document of Fundamental Translation, challenges which include weaknesses 
in document preparation and in the process of producing comprehensive and 
strategic documents, ambiguity in the content of the document, and extremely
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centralized structure of the educational system. Furthermore, weaknesses in 
provision of specialized and developed human resources, decline in living 
standards and social status of teachers, lack of facilities and financial resources, 
and low participation of people and related organizations were found among other 
major challenges in this regard. It is worth noting here that the effects of political, 
economic and social instability on the government’s four-year plan for the 
execution of the Document of Fundamental Transformation in Education cannot 
be neglected in this regard. The ambiguity in the document and crisis in practice 
was the main category which was identified through inductive analysis of data. 

 
Discussion 
Finally, it can be stated that provision of transformation mechanisms in a large 

educational organization requires efficient and effective management to make 
maximum use of available facilities and resources and to establish active and 
effective interaction with stakeholders in the transformation process, setting the 
ground for achieving transformation goals, and early identification of challenges 
and solving them. considering that the educational system is one of the most 
important areas of thought, science, life and spirituality, compile a strategic 
document Accurate, integrated and comprehensive identify an important part of 
the Iranian Islamic model of progress.  

 
Keywords: the document of fundamental transformation; the strategic 
transformation document; subsystems; challenges 

 
  

1 Ph.D. Dissertation, History and Philosophy of Education, Ghajari2020@gmail.com 
2 Associate Prof School of Educational Sciences and Psychology,Shiraz University,  
mmazidi52@gmail.com 
3 Associate Prof School of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, 
 bshamshiri@rose. shirazu.ac.ir 

 

                                                           

mailto:Ghajari2020@gmail.com
mailto:mmazidi52@gmail.com

	مقدمه
	پارادایم پژوهش کیفی و طرح تحقیق حدوثی یا پیدایشی است، بدین معنا که محققان همزمان با گردآوری دادهها، و به صورت مستمر به تجریه و تحلیل آنها اقدام نمودند. دادههای لازم در این پژوهش به روش مصاحبه نیمهسازمانیافته با مراجعه به 15 نفر از طراحان و مسئولا...
	لازم به ذکر است که برای انتخاب افراد شرکتکننده در پژوهش، پژوهشگران، قاعدۀ اشباع نظریP12F  Pو روش حداکثر تنوع در انتخاب نمونهP13F  Pرا به دقت رعایت نمودند. نقطه اشباع برای مصاحبه شوندگان در این پژوهش 15 نفر تعیین شد. به منظور اعتمادسازیP14F P پژوهش ا...
	یافتهها
	بحث و نتیجهگیری

