نوآوری های مدیریت آموزشی ،سال چهاردهم ،شماره اول (مسلسل ،)35زمستان 7531
صص 71 -44
شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس
استان فارس
حمید رحیمی

7

سید احمد مدنی

7

سمیه کوه پیما رونیزی
تاریخ وصول31/6/7 :

5

تاریخ پذیرش31/77/7 :

چکیده
در جهان دایمـاً دستخوش تغییر امروز ،هر جامعهای نیازمند اجرای اصالحات در نظام آموزشی خویش است و طبعـاً
جوامعی که از شتاب و شدت دگرگونیهای بیشتر در عرصههای گوناگون برخوردارند ،به این مهم محتاجترند و
کشور و جامعه فعلی ما هم از این قاعده مستثنی نیست .در همین راستا ،سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش
ایران در سال  0931تدوین و به کلیه سازمانهای آموزش و پرورش کشور ابالغ شد اما به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان ،این سند هنوز عملیاتی نشده است .لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف
عملیاتی سند تحول می باشد .نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی –پیمایشی میباشد .جامعه
آماری شامل مدیران و معلمان استان فارس در سال تحصیلی  0931-32میباشد که با استفاده از فرمول کوکران 747
نفر به دست آمد .در بخش جمعآوری دادهها از روش میدانی و از پرسشنامه محقق ساخته در  41گویه با هفت مولفه
(موانع فنی ،ساختاری ،فرهنگی ،مدیریتی ،مالی و تجهیزات ،نیروی انسانی و آمادگی اجتماعی) در قالب طیف هفت
درجه ای لیکرت استفاده شد .روایی محتوایی و سازه پرسشنامه تأیید شد .پایایی پرسشنامه موانع تحقق اهداف
عملیاتی سند تحول از طریق ضریب آلفای کرونباخ  1/31برآورد گردید .تحلیل دادهها در سطح توصیفی و استنباطی با
استفاده از نرمافزار  SPSSو لیزرل انجام شد .یافتهها نشان داد میانگین تمامی مولفههای موانع تحقق اهداف عملیاتی
سند تحول از میانگین فرضی  4کمتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بودند .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین
همه ابعاد و مولفهها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین از بین موانع اجرایی اهداف عملیاتی سند تحول ،موانع
ساختاری و مدیریتی با  1/39دارای بیشترین بار عاملی و مانع فرهنگی با  1/10دارای کمترین بار عاملی و وزن بودند.
کلید واژهها :تغییرسازمانی ،نظام آموزش و پرورش ،سند تحول ،اهداف عملیاتی ،موانع
.0استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir
 .7استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
.9دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
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مقدمه

یکی از مسائل مهمی که در جهان سرشار از تغییر قرن  ،70بسیار چالشبرانگیز است و از اهمیت قابل مالحظهای
برخوردار است ،مسئله «تغییر» و «تحول» است .برای درک تحول سازمان ،ابتدا باید «تغییر» درک شود و سپس
ضرورت تغییر برنامهریزی شده ،روشن گردد (فرنچ و اچ .بل .)0923 ،0بر این اساس ،صاحبنظران و اندیشمندان
مختلف ،دیدگاههای متفاوتی را مطرح ساختهاند .جایی که بهبودی برای آن تعریف می شود ،تغییر اجتنابناپذیر است.
در نقش تسهیلکننده تغییر ،مهم است که برخی از اصول اساسی در مورد چگونگی تغییرات را به یاد داشت که تغییر
طول می کشد ،تغییر یک فرآیند است ،نه رویداد ،در جریان تغییر ،ذینفعان را مشارکت دهید و مداخله درست را در
زمان مناسب انجام دهید (سلی.)7101 ،7
وقتی موضوع تغییر در نظامهای مستقر و با تعهد به حفظ اصول و ساختار آنها عنایت می شود ،دو منظر اساسی و البته
متعارض برای ورود به موضوع قابل تصور است :اول شناسایی تغییرات الزم و تدوین برنامه تغییر بر اساس آنها و بعد
اقدام به آمادهسازی کارگزاران برای به کارگیری آن تغییرات ،دوم زمینهسازی برای ادراک و احساس نیاز به تغییر و
درخواست تغییر از سوی کارگزاران و مصرفکنندگان (موسی پور .)0930 ،رومانلی و تاشمن )0334( 9معتقدند تغییر
در پنج حوزه فعالیت سازمان اتفاق می افتد :فرهنگ سازمانی ،استراتژی ،ساختار ،توزیع قدرت و سیستمهای نظارتی.
اهمیت این پنج حوزه تا آنجایی است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذیر نیست و تمام فعالیتهای سازمان در درون
این پنج حوزه اتفاق میافتند .فعالیت هر یک از این حوزهها اگرچه ویژه و خاص است اما در عین حال به یکدیگر
وابستهاند به طوری که فعالیتهای متناقض و نامناسب در درون هر یک از این حوزهها منجر به عملکرد پایین یا
شکست میشود .رومانلی و تاشمن ( )0331دو نیروی اساسی را که منجر به تغییر بنیادی میشود را شناسایی کردند:
الف) عملکرد پایین که ناشی از فقدان هماهنگی و سازگاری در بین فعالیتهای حوزههای مختلف است و در نظر
نگرفتن جهتگیری راهبردی کلی و مناسب .ب) ایجاد جهتگیری راهبردی از طریق تغییرات عمده رقابتی،
تکنولوژیکی و اجتماعی در محیط (بگلس دیک و اسالنگن .)7110 ،4اورت راجرز )0339( 1پس از مطالعات گسترده
در زمینه نقش کارگزاران تغییر در سازمانها ،هشت عامل برای موفقیت آنان مشخص نموده است:
.0میزان تالش و کوششی که عامل تغییر برای هم فکری و همدلی با مشتری خود به عمل می آورد ،مستقیماً در
موفقیت او تأثیر دارد.
.7عامل تغییر باید منافع مشتری را بر منافع خود یا شرکت متبوعش مقدم دارد و تمامی هم و غم خود را متوجه
نیازهای او سازد.
.9هر قدر برنامه نوآوری و تغییر با نیازهای مشتری انطباق بیشتری داشته باشد موفقتر خواهد بود.
.4عالقه و صمیمیت عامل تغییر به مشتری ،سهم بسزایی در موفقیت کار وی دارد.
1

. French & H.Bell
. Seeley
3
. Romanelli & Tushman
4
. Beugelsdijk & Slangen
5
. Everret Rogers
2
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.1هرگاه عامل تغییر و مشتری ،دیدگاه ،زمینه فکری و سوابق نزدیکتری با هم داشته باشد ،میزان موفقیت بیشتر
خواهد بود.
.1عامل تغییر باید از اعتبار و اهمیت باالیی نزد مشتری برخوردار باشد.
.2هر اندازه توانایی عامل تغییر در درک و همراهی با اعتقادات و عالیق مشتری بیشتر باشد کار وی سهلتر و روانتر
صورت خواهد گرفت.
.3عامل تغییر باید توانایی مشتری خود را درک و ارزیابی کند زیرا در ادامه فرایند تغییر موثر است.
نقش و اهمیت سازمانهای آموزشی در رشد و توسعه همهجانبه ،یکپارچه و متوازن کشورها ،بخشهای اقتصادی و
مناطق مختلف در همه ابعاد از سوی اغلب صاحب نظران مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است .آموزش و سازمان-
های آموزشی مانند هر سازمان دیگری برای انطباق با شرایط محیطی ،بهرهمندی از پیشرفتهای فناوری و همچنین
پاسخگویی به نیازهای متنوع و گسترده گروههای هدف ،به الگو و ابزار کارآمد نیاز دارند .امروزه انتظارات جامعه،
دولتها و بخشهای اقتصادی از سازمانهای آموزشی و از جمله آموزش و پرورش ،بسیار گسترش یافته و سازمان
آموزش و پرورش را با چالشها و فرصتهای جدید و اساسی مواجه ساخته است .مهمترین چالش آموزش و
پرورش در هزاره سوم ،سیاست تغییر و تبدیل است .سازمانهای آموزشی همانند سایر سازمانها ،مصون از تغییر
نیستند و هم از محیط بیرونی خود تأثیر پذیرند و هم بر محیط بیرونی خود اثرگذارند .تبدیل نظام آموزشی فعلی به
آموزش و پرورش کارآمد و اثربخش ،به همان اندازه که اهمیت دارد ،عملی خطیر است .ترسیم ویژگیهای چنین نظام
آموزشی با رسم یک دیاگرام یا تدوین یک مقاله ،میسر نیست ،بلکه ضرورتاً نیاز به مطالعه و پژوهش دقیق در تحوالت
و تغییرات اجتماعی دامنهدار در یک جامعه دارد .پیش از بیان ویژگیهای آموزش و پرورش کارآمد و اثربخش ،باید بر
لزوم همکاری همهجانبه ارگانها و سازمانهای کشور در حل مشکالت آموزش و پرورش تأکید شود.
در جهان دایمـاً دستخوش تغییر ،امروز هر جامعه ای نیازمند اجرای اصالحات در نظام آموزشی و پرورشی خویش
است و طبعـاً جوامعی که از شتاب و شدت دگرگونیهای بیشتر در عرصههای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و علمی
برخوردارند ،به این مهم محتاجترند و کشور و جامعه فعلی ما هم از این قاعده مستثنی نیست .در همین راستا ،سند
تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش ایران در سال  0931تدوین و به کلیه سازمانهای آموزش و پرورش کشور
ابالغ شد (وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران .)0931 ،تحول بنیادین در آموزش و پرورش ،تحولی
عمیق و ریشهای است که به تحول در مفاهیم نظری ،روندها و فرایندها ،نقشها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد
شد .در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم ،کتاب ،مدرسه ،کالس درس و به ویژه دانش آموز دگرگون خواهد شد .اینک
که «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» به مثابه قانون اساسی برای تحوالت همهجانبه و درازمدت به تصویب
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و در دستور کار وزارت آموزش و پرورش
قرار گرفته است ،باید تمام زیر نظامها و مؤلفههای خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید قرار
گیرد (شورای عالی انقالب فرهنگی.)0930،
به اعتقاد صاحبنظران و کارشناسان تعلیم و تربیت ،تحول بنیادین در آموزش و پرورش موجود ،به دالیل مختلف ،به
ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است .یکی از مهمترین دالیل این مدعا ،عدم ابتنای نظام فعلی آموزش و پرورش
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بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است .این نهاد با شکل و شمایل فعلی خود ،به عنوان یک نهاد مدرن در عصر مدرنیته
و مبتنی بر بنیانهای نظری و فلسفی این دوره تاریخی ،در سرزمین غرب متولد شده و با به همراه داشتن فرهنگ
زادگاه خویش به سایر کشورها تسری یافت .پیامد این فرهنگ ،دردها و رنجهای جان کاه فردی و اجتماعی در ابعاد
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است که بشر امروز را به شدت رنجور ،مضطرب و مأیوس کرده است .ایران
عزیز ما هم به رغم تاریخ پربار فرهنگی و تمدنی خویش ،از این قاعده کلی مستثنی نبوده است (شورای عالی انقالب
فرهنگی .)0931،همین امر باعث شده است که تغییر و تحول در نظام آموزشی ،یکی از چالشهای مهم چند دهه اخیر
در کشور ما باشد .بنیان این چالشها و دغدغهها به این دلیل است که «نظام کنونی آموزش و پرورش ما توانایی الزم
را برای تربیت نسلهای گوناگون ما نشان نداده است .علت هم در درجه اول این است که این نظام و این تشکیالت،
وارداتی است و برخاسته از نیازهای درونی ما نیست» (خامنه ای .)0931 ،این موضوع موجب شده که اقبال
متخصصان و اندیشمندان ما به سمت تحول عمیق در این نظام باشد .به گونهای که «این تحول باید بر اساس ایجاد
یک الگوی مستقل ایرانی و برخاسته از معنویات و نیاز این کشور باشد ،یعنی در واقع برخاسته از اسالم ناب ،اسالم
مورد اعتقاد ما باشد .ما بایستی یک چنین الگویی به وجود بیاوریم .تحول باید ناظر به این باشد» (همان).
در تهیه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،تالش گردیده تا با الهام از اسناد باالدستی و بهرهگیری از ارزشهای
بنیادین آنها و توجه به چشم انداز و اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران ،چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت
در افق  0414هجری شمسی تبیین شود.
این سند شامل هشت فصل به شرح زیر است:
فصل اول :کلیات که به تعریف اصطالحات به کار رفته در سند پرداخته است.
فصل دوم :بیانیه ارزشها و بایدها و نبایدهای اساسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی که همه سیاستگذاران و
کارگزاران نظام ،ملتزم و پایبند به آنها باشند.
فصل سوم :بیانیه مأموریت نهاد که زمینة دستیابی دانش آموزان در سنین الزم التعلیم طی دوازده پایه تحصیلی (چهار
دورة سه ساله) به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و جهانی را به صورت نظاممند ،همگانی،
عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد.
فصل چهارم :چشم انداز که به توصیف مدارس در سال  0414با پازده ویژگی میپردازد.
فصل پنجم :هشت هدف کالن در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را بیان میکند.
فصل ششم :پانزده راهبرد کالن برای رسیدن به هشت هدف کالن برمیشمارد.
فصل هفتم :هدفهای عملیاتی و راهکارها که برای دستیابی به هدفهای کالن نوشته شده است و الزم است به هنگام
عملیاتی کردن احکام سند در تدوین برنامههای میانمدت و کوتاهمدت ،پیوستگی هدفهای عملیاتی و کالن مورد
توجه قرار گیرد.
فصل هشتم :چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش.
در سند ملی ،صد و سی و یک راهکار و بیست و سه هدف کالن ،ناظر بر شش زیر نظام است :رهبری و مدیریت،
ارتقای منابع انسانی ،برنامه درسی و آموزشی ،فضا ،تجهیزات و فناوری ،منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی .همه ما
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عالقهمندیم که محتوای این اسناد باالدستی و به نحو مطلوب به اجرا درآید .یقیناً کارهای بزرگ تحولی آن هم طرح-
های علمی و فرهنگی در سطوح مختلف ملی ،ضمن آنکه نیازمند همبستگی ملی است ،با اشکاالت و موانعی در اجرا
مواجه میشود که باید مورد مالحظه قرار گرفته و برای آن چارهاندیشی شود (اسدی.)0937 ،
در مجموع ،سند تحول بنیادین ضمن تعیین اهداف کالن و راهبردهای کالن ،در فصل هفتم ،راهکارهای عمدهای برای
رسیدن به اهداف کالن بیان کرده است (هاشمی .)0939 ،با توجه به گستردگی اهداف کالن ،پژوهش حاضر به بررسی
اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین پرداخته است .الزم به ذکر است که در فصل هفتم سند تحول بنیادین ،بیست و
چهار هدف عملیاتی ذکر شده است که شامل پروش تربیتیافتگان سازگار با نظام معیار اسالمی ،تعمیق تربیت و آداب
اسالمی ،ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ،عفاف و حجاب ،تقویت بنیان خانواده ،تأمین و بسط عدالت آموزشی ،تنوع-
بخشی به محیطهای یادگیری ،افزایش نقش مدرسه ،افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در تعالی
کشور ،جلب مشارکت ارکان موثر در تربیت ،ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای منابع انسانی ،مهندسی مجدد
سیاستها و اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم ،تأمین رفاه نیروی انسانی ،افزایش نقش شوراهای آموزش و
پرورش ،ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگیها و نیازهای دانش آموزان ،اصالح محتوا و ارتقای جایگاه
علوم انسانی ،تنوعبخشی در ارائه خدمات آموزشی ،استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین ،نوآوری در نظام تعلیم و
تربیت رسمی ،استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت ،تأمین و تنوع بخشی منابع مالی و مدیریت مصرف ،بازنگری
ساختارها و روشها ،ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی و مدیریت آموزشی ،توسعه ظرفیت پژوهشی و
نوآوری است.
تردیدی وجود ندارد که موفقیت و اثربخشی هر گونه تغییر در نظام آموزشی ،نیازمند فراهم کردن بسترهای الزم جهت
مقابله با مجموعه موانع و محدودیتهایی است که در این حوزه وجود داشته و بعضاً حتی مانع تحقق اهداف مورد
نظر گردیده و باعث به هدر رفتن منابع سازمانی نهاد آموزش و پرورش می گردد .کارگزار تربیتی میتواند در برابر
تغییراتی که بر اساس «برنامههای مدون و مصوب شده» از او خواسته میشود ،مقاومت نشان دهد .این مقاومت شکل-
های بروز متعددی دارد .کارگزار تربیتی میتواند به گونهای عمل کند که آنچه در برنامه آمده است را نادیده بگیرد،
خنثی کند ،معکوس جلوه دهد و یا جایگزین نماید .حتی میتواند به مقاوم (واکسینه) کردن روی آورد و «جبهه
مقاومت» شکل دهد .در مقابل ،وقتی که پذیرش تغییر از سوی کارگزاران تربیتی مطرح است ،باز هم نمیتوان شاهد
اعمال یک دست آنان بود .بنابراین می توان به تبیینی از موضوع پذیرش تغییرات در نظام تربیتی با برنامههای جدید را
در چند شکل طبقهبندی کرد-0 :آگاهی یا باخبر شدن -7عالقهمندی و جستجو -9اعتماد و بهکارگیری -4اعتال بخشی
-1دفاع همهجانبه (موسیپور.)0930 ،
موسیپور ( )0930معتقد است برای اجرای برنامه باید به آمادگی اجتماعی ،امکانات ،نیروی انسانی و نظارت توجه
داشت .به زعم وی در زمینه آمادگی اجتماعی ،تغییر باورها و نگرشهای مردم از طریق آگاهی دادن به آنها و مشارکت
بخشیدن آنها انجام میشود و در بحث امکانات ،تهیه ،تولید ،توزیع مناسب امکانات و تدارک به موقع آنها از اهمیت
باالیی برخوردار است .نیروی انسانی مجری برنامه ،از سویی باید دانش و مهارت کافی برای اجرای برنامه را داشته
باشد و از سوی دیگر باید نگرش مثبتی نسبت به برنامه داشته باشد و در نهایت نظارت بر اجرا ،با مراقبت توأم با
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راهنمایی و هدایت معنا مییابد .مدیران آموزشی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر میتوانند شش الگوی خاص را
مورد استفاده قرار دهند :مشارکت ،ارتباط ،حمایت ،پاداش ،برنامهریزی و اعمال فشار (سیادت.)0932 ،
با توجه به مطالب مذکور ،در این تحقیق تالش گردیده است تا مجموعه موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن اهداف
عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .این موانع میتواند در حوزه
ساختاری ،فنی ،مدیریتی ،فرهنگی ،نیروی انسانی ،آمادگی اجتماعی ،مالی و تجهیزات باشد.
پیشینه تحقیق
منطقی ( )0931دریافت از نظر مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش ،مشکالت برون سازمانی آموزش و پرورش ایران
شامل فقدان فرهنگ خالقیت در محیط اجتماعی ،نبودن بسترهای الزم برای بروز خالقیت در جامعه ،بیتوجهی جامعه
به نوآوریهای آموزشی ،همکاری نداشتن سازمان و نهادها در امر گسترش نوآوریهای آموزشی پیشنهادی معلمان
است و همچنین از نظر آنها مشکالت درونسازمانی که به صورت موانع جدی فراروی معلمان و مسئوالن اجرایی
نوآور در آموزش و پرورش پدیدار میشوند شامل سازمان آموزش و پرورش ،ادارات و مناطق آموزش و پرورش،
کتابهای درسی ،نبودن امکانات آزمایشگاهی در مدارس ،مدیران مدارس ،همکاران آموزشی ،اولیاء دانشآموز و ...
است .پژوهش حسینی ( )0931نشان داد عمدهترین مشکالت اجرای نظام آموزش متوسطه ایران شامل مواردی
همچون حجم زیاد کتب درسی و در نتیجه اولویت یافتن کسب نمره به جای یادگیری عمیق ،فقدان ارتباط منطقی با
آموزش عالی و ایجاد مشکالت روحی و روانی مختلف برای دانشآموزان میباشد .تحقیق دهقانی و همکاران ()0933
در زمینه چالشهای مدیریتی اجرای برنامه درسی دانشگاهها در مقایسه با آموزش و پرورش نشانگر آن است که از
نظر مدیران ،دبیران و اساتید ،انتصاب مدیران در سطوح مختلف دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش براساس
شایسته ساالری صورت نگرفته و کفایت و شایستگیهای مدیران دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش مورد قبول و
پذیرش آنها نیست و از نظر دبیران و اساتید مسائل و مشکالت مربوط به جنبههای اشاعه برنامه درسی (که شامل
شبکه انتقال و توزیع برنامه درسی ،آموزش ضمن خدمت اساتید و معلمان ،مسئوالن امور اداری و امتحانات کشوری
میباشند) دارای اولویت باالیی هستند .اخوان ( )0931در پژوهشی چنین نتیجهگیری کرده است :آنچه که در سند
تحول بنیادین بدان اشاره نشده است در مقایسه با مطالبی که به آنها اشاره شده است بسیار بیشتر است و در واقع
بسیاری از مسائل و مشکالت وزرات آموزش و پرورش و در کل تعلیم و تربیت در این سند مورد توجه قرار نگرفته
است که از جمله این مسائل و مشکالت میتوان به بحث نوسازی مدارس فرسوده ،نوسازی سیستمهای گرمایشی
مدارس و مجتمعهای آموزشی ،مسئله تأمین اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش ،بحث
نحوه استخدام نیروهای جدید ،جذب و نگهداری نیرویهای خبره و نخبه در این وزارتخانه ،موضوع مدارس غیر
دولتی و غیر انتفاعی و نقش آنها در تنظیم سند تحول بنیادین اشاره نمود .نجفی و احمدی ( )0930در پژوهشی به این
نتیجه دست یافتند که آن گونه که شایسته و بایسته است به خانواده به مثابه یک نهاد بنیادین و مرکز تربیت نسل و
انتقال ارزشهای اخالقی و تربیتی در بخشهای نظری سند و اصل سند تحول بنیادین توجهی کافی نشده و
راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش و مشارکت در امور تحصیلی و تربیتی فرزندانشان ارائه نشده است .نوید ادهم
( )0930نیز در پژوهشی به این نتیجه رسید که با بررسی الزامات مدیریتی تحول بنیادین ،به دوازده مورد از عوامل مهم
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شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه

و اثرگذار در مراحل مختلف آغاز ،تثبیت و بازنگری مدیریت تحول میتوان اشاره کرد که التزام به آنها ادامه تحقق سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش را به همراه دارد .فهم دقیق و عمیق مفاهیم تحولآفرینی به ویژه مبانی نظری و مفاهیم
فلسفی تحول بنیادین به همراه تالش برای گسترش و نهادینهسازی فرهنگ تحولخواهی و تحولآفرینی در درون نام
آموزش و پرورش و همسو نمودن عوامل محیطی و نیز برنامهریزی و طراحی مدل اجرایی کارآمد و ایجاد ساز و
کارهای نظارتی هوشمند از جمله این الزامات میباشد .حاجی بابایی ( )0930در مقالهای به این نتیجه رسید که با
مدارس سنتی نمیتوان دانش آموختگانی را برای زندگی فردا آماده نمود و برای رسیدن به اینکه دانش آموختگانی دانا
و توانا و متعهد در عرصههای داخلی و بینالمللی داشته باشیم نه تنها نیازمند تحول در تمامی عرصههای تعلیم و
تربیت هستیم ،بلکه مفهوم مدرسه نیز نیازمند بازتعریف و تحول اساسی است .پژوهش کرمی و فتاحی( )0930نیز با
تأیید برخی مشکالت موجود در اجرای برنامه درسی رشته مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،ضرورت ایجاد تغییرات
در چهار عنصر اصلی این برنامه یعنی هدف ،محتوا ،فرصتهای یاددهی–یادگیری و شیوههای ارزشیابی را مستند
ساخته است .مذنبی ( )0937معتقد است سند ملی آموزش و پرورش با چالشهایی درونی و بیرونی همچون عدم
رعایت کامل اسلوب سندنویسی و فرآیند تدوین اسناد جامع و راهبردی ،ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع
موجود و ترسیم وضع مطلوب ،عدم توجه کامل به تفاوتهای فرهنگی ،ضعف در نگاه عدم تصدیگری و
تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت ،ضعف در توجه به آموزشهای فنی و حرفهای ،ضعف در توجه کامل به مقوله
جهانیشدن و تأثیر دو سویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور ،ضعف شورای عالی آموزش و پرورش در برنامهریزی و
نظارت راهبردی ،چالش مشارکت ،چالش تأثیر تحوالت سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش ،چالش
تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و چالش تأثیر تحوالت اقتصادی بر تحول
آموزش و پرورش مواجه خواهد بود .رعیت ( )0937در پژوهش خود چنین نتیجهگیری می کند که انگیزه معلمان،
تخصص معلمان ،تجهیزات آموزشی و منابع مالی ،از نظر مدیران مدارس ابتدایی استان قزوین به عنوان یک چالش
جدی برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب میگردد .همچنین مدیران مدارس معتقدند که برنامههای
اجرایی مدارس با اهداف سند تحول بنیادین مطابقت ندارد .مرادی ( )0937اشاره میکند که سند تحول بنیادین ،به
صراحت به برنامه محوری به جای کتاب محوری تأکید دارد .در تدوین سند از اهداف آرمانی ،کلمات مبهم و کلی
استفاده شده ،عدم توجیه منطقی برای وجود برخی راهکارها و راهبردها ،سیطره نگاه مدیریتی و اقتصادی و فراغت از
نگاه تربیتی ،روش ایجاد تحول بنیادین ،رویکردهای متمرکز و عدم ایجاد زیرساختهای فیزیکی و تأمین نیروی
انسانی مناسب ،از ایرادات اساسی وارد بر سند تحول بنیادین است .همچنین سند تحول بنیادین هیچ گونه اولویتبندی
را در هیچ یک از حوزهها ،اعم از هدفهای کالن ،راهبردهای کالن ،حتی هدفهای عملیاتی و راهکارها ،ارائه نداده
است ،هیچ گونه تقدم و تأخر ذاتی یا زمانی را نیز برای پرداختن به مفاد اجرایی سند معین نکرده است ،در حالی که
اغلب تحلیلها در زمینه اجرای سند تحول بنیادین ،اشارهای به پرهیز از شتابزدگی دارند ،اما واقعیت آن است که
وزارت آموزش و پرورش در تحقق سند تحول تا این تاریخ ،عقبمانده است ،در حالی که فقط یک زیرنظام از شش
زیرنظام مورد مطالبه سند ،به تصویب شورای عالی رسیده است و سرنوشت زیرنظام رتبهبندی معلمان نیز در هالهای از
ابهام است .پژوهش غالمعلیتبار فیروزجایی ( )0934بیانگر این است که بررسی سیاستهای اجرایی سند تحول
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آموزش و پرورش نشان میدهد که این سیاستها با توجه به همه عوامل و عناصر در نظر گرفته شده است .اما هنوز
این سیاستها بر روی کاغذ در قالب سند نوشته شده و نتوانسته به منصه اجرا رسانده شود .مهمترین موانع در اجرای
این سیاستها شامل موانع بیرونی اعم از عدم وجود زیرساختهای الزم در جامعه و موانع درونی در درون زیرنظام-
های ششگانه میباشد .بنابراین راه اجرای این سیاستها از یک سو تقویت زیرساختهای الزم در بخشهای مختلف
و از سوی دیگر آشناسازی زیرنظامها با وظایف جدید برای بهبود عملکردشان و حرکت آنها در راستای سیاستهای
سند تحول بنیادین است .محمد شریفی ( )0934در مطالعه خود دریافت معلمان و مدیران از سند تحول بنیادین
شناخت چندانی ندارند و همچنین اشاره میکند که از لحاظ اهمیت موانع بر سر راه این برنامه میتوان به وضعیت
اقتصادی کشور و میزان دخالت مدیران اجرایی در برنامههای تحولی اشاره کرد .به زعم حسینی ( ،)0934در مطالعه
خود دریافت که مشارکت خانوادهها در نظام تربیت رسمی و عمومی ،آنگونه که باید جلب نشده است و هنوز در بعد
سیاستگذاری ها و تصمیمگیریها ،جایی برای مشارکت خانوادهها در سند تحول منظور نشده است .بذرافشان مقدم
و همکاران ( )0934در مطالعه خود با عنوان «جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش» به این نتیجه دست یافته است که در برخی از مولفهها مانند هدف ،روش ،معلم به عنوان یک عنصر مهم،
محتوا و دانشآموز در مبانی نظری و گزارههای سند اشارههای مستقیم یا غیرمستقیم شده است ،اما مواردی مانند
فرایند نظارت ،ویژگیهای الزم ناظران ،جو و فرهنگ مدرسه و محیط آموزشی ،اصول و مبانی نظارت و نقشها و
وظایف ناظران مورد توجه قرار نگرفتهاند .عالوه بر این ،مالحظه شد که در سند تحول آموزش و پرورش اغلب از
نظارت به معنی ارزیابی تعبیر میشود .امراللهی ( )0931در پژوهش خود بیان میکند سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش از دیدگاه مدیران مدارس منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران ،دارای موانع مدیریتی -ساختاری ،حمایتی-
مشارکتی و نهایتاً فرهنگی-انسانی میباشد .عزیزی ( )0931موانع اجرایی شدن سند تحول را چند عامل از جمله،
موانع نگرشی ،تغییر روش ،نیروی انسانی (انگیزش ،تخصص و مهارت) ،منابع مالی و تجهیزات ارزیابی میکند.
رحیمی ( )0931در پژوهش خود بیان میکند که نگرش والدین نسبت به سند تحول بنیادین به صورت تخصصی در
محیط مدرسه و دانشگاه و یا به صورت عمومی از طریق اینترنت ،تلویزیون و ...بوده است .والدین به صورت کلی،
تربیت دانشآموزان را همانند نمیدانند و این تناقض بیشتر در ارتباط با محیط خانه و مدرسه حس میگردد که
میتوان به عدم آموزش کامل والدین در راستای سند و سعی بر همانندسازی همهجانبه و اهداف والدین و نهادهای
آموزشی اشاره نمود .حجازی ( )0932در پژوهش خود دریافت عواملی که مانع اجرای موفق برنامه جدید کارورزی
دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور هستند ،در پنج مقوله اصلی موانع مدیریتی و ساختاری ،موانع مالی ،موانع
مرتبط با برنامه و رویکردهای نظری درس کارورزی ،موانع مربوط به فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه و موانع انسانی
و ارتباطی هستند .میلز )0313( 0در مقالهای خاطر نشان میسازد که صرف وجود نوآوری به خودی خود همه کار
محسوب نمیشود بلکه ضرورت دارد به منظور جا انداختن آن در سازمان آموزشی ،زمینه سازیهای الزم برای عادی
سازی تغییرات ساختاری در سازمان انجام پذیرد .نایک )0324( 7در گزارشی خاطر نشان میسازد که مواجه شدن با

1.Miles
2.

Naik
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سنتها مشکل بزرگی در راه نوآوریهای آموزشی به شمار میآیدو نباید سلطه سنتها را در جریان گسترش
نوآوریهای آموزشی در سطح مدارس نادیده گرفت .بنی و نیوزتد )0333( 0در پژوهشی دریافتند ماهیت اسناد برنامه
درسی رسمی ،دانش محتوای آموزشی ،ماهیت موضوع ،تفاوت بین باورهای معلمان و ایدیولوژی اساسی برنامه
پیشنهادی ،یادگیرنده و انتظارات والدین ،ترتیبات سازمانی و محدودیتهای زمانی به موانع بر سر راه اجرای برنامه
درسی می باشند .پژوهش المور )7114( 7موید آن است که در فرآیندهای عملی تغییر برنامه درسی ،مشکل اصلی آن
است که معلمان به عنوان مجریان تغییر ،اصوالً از فرصتهای الزم برای درگیر شدن و مشارکت کردن در یادگیری
مداوم در مدرسهای که در آن به کار تدریس مشغول هستند برخوردار نباشند .به عالوه این معلمان از این امکان
برخوردار نیستند که فعالیتهای جدید تدریسشان توسط همکاران خود مورد مشاهده و نقادی قرار بگیرد .همین
نواقص اجرایی است که از نظر این پژوهشگر باعث میشود که طرحهای تغییر برنامه درسی در عمل چندان با
موفقیت همراه نباشند .ون دی گریفث )7112( 9با بررسی پژوهشهای مختلف نشان میدهد که اجرای اثربخش
برنامههای درسی در حوزه تدریس معلمان تحت تأثیر عواملی همچون مدیریت کارآمد کالس درس ،ایجاد جو
یادگیری مطمئن و برانگیزاننده ،متناسبسازی تدریس با فراگیران ،وضوح و روشنی اهداف در تدریس و کاربرد
راهبردهای متنوع یاددهی و یادگیری میباشد .سلطانا )7113( 4نیز از مقاومت افراد در برابر نوآوریها و ابتکارهای
آموزشی خبر میدهد .در گزارش نتایج ارزیابی و بررسی قانون  0334آمریکا مبنی بر بازسازی و احیای آموزش و
پرورش ،که در سال  0331منتشر شد ،آمده است اطالعات گردآوری شده حکایت از آن دارند که جامعه آمریکا برای
پذیرش تحول در نظام آموزشی از آمادگی نسبی برخوردار است .به عبارتی دیگر ،بر خالف پژوهشهای اولیه که
نزدیک به دو دهه قبل ،از استقبال فراگیر افراد دستاندرکار و عادی نسبت به نوآوریهای آموزشی خبر میداد ،با
گسترش و فراگیر شدن نوآوریهای آموزشی ،در عمل میزان استقبال از آنها کمتر از زمانی است که نوآوریهای
آموزشی بیشتر در سطح شعار و نه عمل ،مطرح بودند .باناجی 1و همکاران ( )7109در پژوهشی دریافت موانعی که
برای نوآوری معلم موفق و روشهای یادگیری در کالس خالق که توسط متخصصان ما شناسایی شدهاند به دستههای
مختلفی تقسیم میشوند که در آنها کسانی باید و میتواند آنها را مورد توجه قرار دهد .موانع درازمدت ناشی از
ساختارهای سیاسی و اقتصادی (فقدان سرمایه) ،حقوق ضعیف برای معلمان ،روشهای متداول انتقال یادگیری،
استفاده مشابه از فنآوریهای دیجیتال و به نوعی ساده فکر کردن در مورد برچیدن و فراتر رفتن از آنهایی که در ذهن
فلسفی یا ایدئولوژیک قرار دارند.
روش پژوهش
با توجه به این که تحقیق به شناسایی موانع اجرایی تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش میپردازد
روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و
معلمان استان فارس در سال تحصیلی  0931-32بود که به دلیل وسعت استان فارس ،شهرهای شیراز و فسا به عنوان
1.

Bennie & Newstead
. Elmore
3
. Van de Grifith
4 Sultana
5.
Banaji
2
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شهرهای منتخب ،انتخاب شدند .تعداد مدیران و معلمان شهر شیراز  04199نفر و همچنین تعداد ایشان در شهرستان
فسا  0321نفر میباشد که از میان آنها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب گردید .جهت تعیین واریانس جامعه آماری ابتدا
یک مطالعه مقدماتی بر روی تعدادی از مدیران و معلمان استان فارس (حدود  91نفر) انجام شد ،پس از برآورد
واریانس و برآورد جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  747نفر به دست آمد .در تحقیق حاضر چون اوالً
جامعه آماری گسترده بود و ثانیاً نامتجانس بود از نمونهگیری خوشهای طبقهای متناسب با حجم نمونه استفاده شد.
جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته در قالب  41بسته پاسخ با هفت مولفه (موانع فنی ،ساختاری،
فرهنگی ،مدیریتی ،مالی و تجهیزات ،نیروی انسانی و آمادگی اجتماعی) در قالب طیف هفت درجهای لیکرت استفاده
شد .با توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه هفت درجه ای است لذا میانگین فرضی ( )4در نظر گرفته شد به نوعی که
میانگین بدست آمده بیشتر از ( )4معرف وضعیت نامطلوب و کمتر از ( )4معرف وضعیت مطلوب است .روایی
محتوایی پرسشنامه توسط ده نفر از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و متخصصان علوم تربیتی تایید شد .جهت
تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
Fa n i

0.56
0.11

Sa kh ta ri

0.31

0.67
0.83

Fa rh a n g i

0.74

0.51
1.00

Mavane

-0.07
0.76

M al i

0.43

-0.08
-0.05

0.80
0.13
0.81

En sa n i

0.37

0.21 0.14

0.83
0.10

RMS EA= 0. 043

Am a d e g i

0.34

M o d i rya t

0.31

P-v alu e=0. 218 96,

df= 6,

Ch i-S qua re= 8. 27,

شکل ( )1تحلیل عاملی تاییدی

نتایج نشانگر برازش مناسب الگو میباشد .شاخص خطای تقریب ( )RMSEAهر چه به صفر نزدیکتر باشد
برازندگی الگو بیشتر است و در اینجا ( )RMSEA = 1/149که به صفر نزدیک است برازندگی الگو را تأیید میکند.
از طریق تحلیل عاملی مشخص گردید که در موانع اجرایی سند تحول ،موانع ساختاری و مدیریتی با  1/39دارای
بیشترین بار عاملی و مانع فرهنگی با  1/10دارای کمترین بار عاملی و وزن بودند.
پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ حدود  1/31برآورد گردید که در سطح آلفای  1/11معنادار بوده و
حاکی از پایایی باالی ابزار اندازهگیری بود .تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و
انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تکنمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری) با استفاده از
نرمافزار  SPSSو لیزرل انجام شد.
یافته ها
.1نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد فنی باالتر از حد متوسط است.
56

زمستان7531

شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه

جدول ( :)1آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع فنی بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

فنی

741

1/27±0/01

744

74/44

1/111

جدول ( )0نشان داد میانگین متغیر موانع فنی از میانگین فرضی  4بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود .آزمون تی
نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
.2نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد ساختاری باالتر از حد متوسط است.
جدول ( :)2آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع ساختاری بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

ساختاری

741

1/21±0/04

744

79/93

1/111

جدول ( )7نشان داد میانگین متغیر موانع ساختاری از میانگین فرضی  4بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود.
آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
.3نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد فرهنگی باالتر از حد متوسط است.
جدول ( :)3آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع فرهنگی بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

فرهنگی

741

4/32±0/7

744

00/41

1/111

جدول ( )9نشان داد میانگین متغیر موانع فرهنگی از میانگین فرضی  4بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود .آزمـون
تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
.4نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد مدیریتی باالتر از حد متوسط است.
جدول ( :)4آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع مدیریتی بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

مدیریتی

741

1/43±0/07

744

71/33

1/111

جدول ( )4نشان داد میانگین متغیر موانع مدیریتی از میانگین فرضی  4بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود .آزمون
تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
.5نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد مالی و تجهیزات باالتر از حد متوسط
است.
جدول ( :)5آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع مالی بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

مالی

741

1/30±0/0

744

71/17

1/111

جدول ( )1نشان داد میانگین متغیر موانع مالی و تجهیزات از میانگین فرضی  4بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب
بود .آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
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.6نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد نیروی انساانی بااالتر از حاد متوساط
است.
جدول ( :)6آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع نیروی انسانی بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

نیروی انسانی

741

1/0±1/31

744

94/94

1/111

جدول ( )1نشان داد میانگین متغیر موانع نیروی انسانی از میانگین فرضی  4بیشتر و به نوعی در سطح نـامطلوب بـود.
آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
.7نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد آمادگی اجتماعی باالتر از حد متوسط
است.
جدول ( :)7آزمون تی تکنمونهای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع آمادگی اجتماعی بر اساس میانگین فرضی 4
متغیر

تعداد

میانگین

df

t

معناداری

آمادگی اجتماعی

741

1/33±0/19

744

91/13

1/111

جدول ( )2نشان داد میانگین متغیر موانع آمادگی اجتماعی از میانگین فرضی  4بیشتر و به نـوعی در سـطح نـامطلوب
بود .آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای  1/11معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد.
.8بین هر کدام از موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول رابطه وجود دارد.
شاخص

ابعاد

فنی

رابطه

فنی

0

معناداری
رابطه

1/111
ساختاری

معناداری
رابطه

فرهنگی

معناداری
رابطه

مالی

معناداری
رابطه

انسانی

معناداری
رابطه

مدیریتی

معناداری
رابطه
معناداری

ساختاری

فرهنگی

مالی

انسانی

مدیریتی

آمادگی

آمادگی

1/12

0

1/111

1/111

1/91

1/10

0

1/111

1/111

1/111
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1/111
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0
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1/111

1/17
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1/24

1/24
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جدول ( )3نشان داد بین همه ابعاد و مولفههای موانع اجرایی تحقق سند ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .به عبـارتی
افزایش هر کدام از این موانع باعث افزایش موانع دیگر می شود.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان داد میانگین متغیر موانع فنی از میانگین فرضی ،بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود .این بدین
معناست که از نظر معلمان و مدیران استان فارس در جهت تحقق اهداف عملیاتی سند تحول ،برنامه درسی ملی به
درستی تدوین و طراحی نشده است ،برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش دانشآموزان دختر و پسر در آن و برنامه
جامع کارآفرینی و مهارتآموزی به خوبی و به شکل مناسبی تنظیم و تدوین نشده است .همچنین دانشآموزان به
سوی رشتهها و مهارتهای مورد نیاز حال و آینده کشور هدایت نمیشوند .از سوی دیگر از نظر ایشان ،اهداف سند
تحول برای همه قابل اندازهگیری و قابل فهم نبوده و در کنار تغییر ساختار ،به تحول محتوا و فرآیندهای آموزشی
توجهی نشده است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش حسینی ( )0931که نشان داد عمدهترین مشکالت اجرای
نظام آموزش متوسطه ایران شامل مواردی همچون حجم زیاد کتب درسی و در نتیجه اولویت یافتن کسب نمره به
جای یادگیری عمیق است و پژوهش منطقی ( )0931که دریافت از نظر مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش،
مشکالت برون سازمانی آموزش و پرورش ایران شامل فقدان فرهنگ خالقیت در محیط اجتماعی ،نبودن بسترهای
الزم برای بروز خالقیت در جامعه و بیتوجهی جامعه به نوآوریهای آموزشی است همسویی و مطابقت دارد.
نتایج نشان داد میانگین متغیر موانع ساختاری از میانگین فرضی ،بیشتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بود .این
نشانگر آن است که در اجرای سند تحول ،از نظر معلمان و مدیران استان فارس ،آموزش مناسب معلمان در زمینه
آشنایی با سند تحول و اجرای آن ،انجام نشده است ،بین مدرسه و خانواده ،مشارکت سازنده و اثربخش وجود ندارد،
نظام ارزیابی صالحیت معلمان متناسب با مبانی و اهداف سند تحول نیست .همچنین از نظر ایشان نظام تعلیم و تربیت
رسمی و عمومی به صورت قانونی و با ساختار مناسبی ارزیابی نمیشود ،در آموزش و پرورش از پژوهشگران فعال و
مجرب حمایت نمیشود و بین مدارس و موسسات آموزش و پرورش ،رقابت سالمی وجود ندارد.
نتایج نشان داد میانگین متغیر موانع فرهنگی از میانگین فرضی ،بیشتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بود .این
موضوع بیانگر این است که در اجرای سند تحول بنیادین ،از نظر معلمان و مدیران استان فارس ،خدمات مشاورهای -
تربیتی در مدارس به شکل قابل قبولی ارائه نمیشود ،برنامه درسی و آموزشی مدارس متناسب با فرهنگ اسالمیایرانی
نیست و مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی شهر ،همکاری الزم را ندارد و همچنین بین مدیران و معلمان ،فرهنگ تفکر
و پژوهش وجود ندارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش مذنبی ( )0937که معتقد است سند ملی آموزش و
پرورش با چالشهایی درونی و بیرونی همچون عدم توجه کامل به تفاوتهای فرهنگی ،ضعف در توجه کامل به
مقوله جهانیشدن و تأثیر دو سویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور و چالش تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر
تحول بنیادین آموزش و پرورش مواجه است و پژوهش عزیزی ( )0931که از جمله موانع اجرایی شدن سند تحول را
موانع نگرشی ارزیابی کرد همسویی و مطابقت دارد.
نتایج نشان داد میانگین متغیر موانع مدیریتی از میانگین فرضی ،بیشتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بود .این
وضعیت حاکی از آن است که در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،از نظر معلمان و مدیران استان فارس،
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مدیریت و رهبری توانمند و آگاه در پیشبرد تحول آموزش و پرورش و نگاه راهبردی و آیندهنگر در اجرای سند
تحول وجود ندارد .همچنین با تغییر مدیران روند اجرای سند تغییر میکند یا پایان مییابد ،مدیران از نظر علمی،
تخصصی و مهارتی ،آمادگی الزم را ندارند و مدیران الیههای مختلف از رفتار مورد انتظار تحول ،اطالعی ندارند و نیز
نشانگر این بود که مدیریت متمرکز یکی از موانع جدی تحول بنیادین است و در کنار آن ،برای اجرای سند ،ضمانت
اجرایی مناسب ،پیشبینی نشده و مأموریتهای سازمانی مدیران در زمینه تحول آموزش و پرورش به طور دقیق
مشخص نشده است .در این راستا پژوهش های دهقانی و همکاران ( )0933که دریافت انتصاب مدیران در سطوح
مختلف دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش براساس شایسته ساالری صورت نگرفته و کفایت و شایستگیهای
مدیران دانشگاهها و سازمان آموزش و پرورش مورد قبول و پذیرش آنها نیست و حجازی ( )0932که نشان داد موانع
مدیریتی و ساختاری از موانع اصلی اجرای موفق برنامه جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور
هستند ،موید نتایج تحقیق حاضر است.
نتایج نشان داد میانگین متغیر موانع مالی و تجهیزات از میانگین فرضی بیشتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بود .به
گونه ای که این موضوع نشان میداد در اجرای سند تحول بنیادین ،از نظر معلمان و مدیران استان فارس ،منابع مالی
مناسبی جهت تحقق سند ،تخصیص نیافته است ،فضای مدرسه متناسب با اقتضائات تحول در مدارس نمیباشد و
تجهیزات مناسب مثل نمازخانه ،کتابخانه ،آزمایشگاه و فضای ورزشی در همه مدارس وجود ندارد و از سوی دیگر
نیز ،مدارس از امکانات نرمافزاری مناسبی برخوردار نیستند ،از منابع مادی و فیزیکی به صورت بهینه بهرهبرداری نمی-
شود و براساس برنامه درسی ملی ،محتوای کتابهای درسی بصورت الکترونیکی در اختیار معلمان و دانش آموزان
قرار داده نشده است .منطقی ( ،)0931حجازی ( ،)0932رعیت ( )0937و اخوان ( )0931موید نتیجه فوق هستند.
نتایج نشان داد میانگین متغیر موانع نیروی انسانی از میانگین فرضی بیشتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بود .این
بحث حاکی از آن است که در اجرای سند تحول ،از نظر معلمان و مدیران استان فارس ،تسهیالت و امتیازات مناسبی
برای جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد و سازوکارهای مناسب برای ارتقا توانمندیهای معلمان وجود ندارد.
همچنین بیانگر این بود که مشاورهای موجود در مدارس از تخصص الزم در تمام پایههای تحصیلی برخوردار نیستند
و آموزشهای ضمن خدمت معلمان به صورت کارا و اثربخش انجام نمیشود ونیز معلمان از جایگاه و منزلت
فرهنگی و اجتماعی در شأنشان برخوردار نیستند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق اخوان ( )0931که دریافت
بسیاری از مسائل و مشکالت وزرات آموزش و پرورش ،بحث نحوه استخدام نیروهای جدید ،جذب و نگهداری
نیرویهای خبره و نخبه در این وزارتخانه است و رعیت ( )0937که نشان داد انگیزه و تخصص معلمان به عنوان یک
چالش جدی برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب میگردد همسویی و مطابقت دارد.
نتایج نشان داد میانگین متغیر موانع آمادگی اجتماعی از میانگین فرضی بیشتر و به نوعی در وضعیت نامطلوب بود .این
بدین معناست که در اجرای سند تحول ،از نظر معلمان و مدیران استان فارس ،مسئوالن ارشد و مدیران رده باال ،نسبت
به انتقاد از ساختار و آسیبشناسی آن نگرش منفی دارند و در مورد تحول آموزش و پرورش بین برنامهریزان و
مجریان ادبیات مشترکی وجود ندارد .همچنین نشاندهنده این است که نسبت بین مردم با سند تحول مشخص نیست
و خانوادهها نسبت به تحول در آموزش و پرورش توجیه نشدهاند و برخورد عجوالنه و نیز تغییرات روزانه و سریع
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باعث اجرای شتابزده شده است .در همین راستا ،نجفی و احمدی ( )0930در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که
آن گونه که شایسته و بایسته است به خانواده به مثابه یک نهاد بنیادین و مرکز تربیت نسل و انتقال ارزشهای اخالقی
و تربیتی در بخشهای نظری سند و اصل سند تحول بنیادین توجهی کافی نشده و راهکارهای اجرایی برای ایفای
نقش و مشارکت در امور تحصیلی و تربیتی فرزندانشان ارائه نشده است .محمد شریفی ( )0934در مطالعه خود
دریافت معلمان و مدیران از سند تحول بنیادین شناخت چندانی ندارند و همچنین اشاره میکند که از لحاظ اهمیت
موانع بر سر راه این برنامه میتوان به وضعیت اقتصادی کشور و میزان دخالت مدیران اجرایی در برنامههای تحولی
اشاره کرد .حسینی ( )0934دریافت که مشارکت خانوادهها در نظام تربیت رسمی و عمومی ،آنگونه که باید جلب
نشده است و هنوز در بعد سیاستگذاری ها و تصمیمگیریها ،جایی برای مشارکت خانوادهها در سند تحول منظور
نشده است.
نتایج نیز نشان داد بین مولفههای موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .به عبارتی
با افزایش هر کدام از این موانع ،موانع دیگر نیز بیشتر می شوند .از آنجا که سازمانها به عنوان یک سیستم اجتماعی
در نظر گرفته میشوند ،وجود تفکر سیستمی در سازمانها امری الزم و ضروری است .منظور از تفکر سیستمی ،تفکر
کل نگر است و اینکه همه اجزاء با هم ارتباط دارند در نتیجه وجود نقص در یکی از این ابعاد باعث نقص در سایر
ابعاد میشود .لذا وجود هر کدام از این موانع باعث ایجاد موانع دیگر میگردد.
لذا به منظور کاهش موانع در جهت اجرایی کردن و تحقق سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش ،پیشنهاد می شود
در بعد فنی ،برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش دانش آموزان دختر و پسر طراحی و تدوین گردد ،برنامه جامع
کارآفرینی و مهارت آموزی ،به دقت طراحی شود و دانش آموزان به سوی رشته ها و مهارت های مورد نیاز حال و
آینده کشور هدایت شوند و در کنار تغییر ساختاری ،به تحول محتوا و فرآیندهای آموزشی نیز توجه گردد .در بعد
ساختاری ،آموزش مناسب معلمان در زمینه آشنایی با سند تحول و اجرای آن ،انجام گردد ،بین مدرسه و خانواده،
مشارکت اثربخش برقرار شود ،نظام ارزیابی صالحیت معلمان متناسب با مبانی و اهداف سند تحول باشد ،از
پژوهشگران فعال و مجرب حمایت گردد و بین مدارس و موسسات آموزش و پرورش ،رقابت سالم ایجاد شود .در
بعد فرهنگی ،برنامه درسی و آموزشی مدارس متناسب با فرهنگ اسالمی -ایرانی باشد ،مدرارس با مراکز فرهنگی و
علمی شهر ،همکاری الزم داشته باشند ،خدمات مشاوره ای – تربیتی در مدارس تقویت شود و بین مدیران و معلمان
فرهنگ تفکر و پژوهش ترویج یابد .در بعد مدیریتی ،در اجرای سند تحول نگاه راهبردی و آینده نگر وجود داشته
باشد ،مدیران از نظر علمی ،تخصصی و مهارتی تقویت شوند ،برای اجرای سند ،ضمانت اجرایی مناسب وجود داشته
باشد و مأموریت های سازمانی مدیران در زمینه تحول آموزش و پرورش به طور دقیق مشخص گردد .در بعد مالی،
منابع مالی مناسبی جهت تحقق سند ،تخصیص یابد ،فضای مدرسه متناسب با اقتضائات تحول در مدارس باشد،
تجهیزات مناسب مثل نمازخانه ،کتابخانه ،آزمایشگاه و فضای ورزشی در همه مدارس وجود داشته باشد ،امکانات نرم
افزاری مدارس تقویت شود و از منابع مادی و فیزیکی به صورت بهینه بهره برداری گردد .در بعد نیروی انسانی،
تسهیالت و امتیازات مناسبی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد فراهم گردد ،سازوکارهای مناسبی برای
ارتقا توانمندی های معلمان ایجاد شود ،آموزش های ضمن خدمت معلمان به صورت کارا و اثربخش انجام گردد و
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معلمان از جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی در شأن شان برخوردار شوند .در بعد آمادگی اجتماعی ،نسبت بین
مردم با سند تحول مشخص گردد ،خانواده ها نسبت به تحول آموزش و پرورش توجیه گردند و در مورد تحول
آموزش و پرورش بین برنامه ریزان و مجریان ادبیات مشترکی ایجاد شود.
در بعد پژوهشی پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر کالن شهرها و استانها انجام گردد ،مقایسه تطبیقی موانع سند
تحول در چند استان صورت گیرد ،انجام این پژوهش با استفاده از سایر روشها پیشنهاد دیگری است .همچنین
بررسی هر یک از موانع به صورت پژوهش جدا و به شکل عمیق و دقیقتر صورت گیرد.
منابع
فارسی
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بذرافشانمقدم ،مجتبی .شوقی ،مریم .رحمانخواه ،راحیل .)0934( .جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند
تحول آموزش و پرورش .مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت.79-49 :7 ،1 ،
حسینی ،سیدهمریم .)0934( .مشارکت خانه و مدرسه بر اساس جهتگیری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
مجموعه مقاالت همایش ملی آموزش ابتدایی.11-90 ،

حجازی ،اسد .)0932( .واکاوی موانع پیادهسازی موفق برنامه جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان .فصلنامه
نوآوریهای آموزشی.21-42:)12( 021 ،
حسینی ،سیدمحمدحسین .مهرمحمدی ،محمود .حاج حسین نژاد ،غالمرضا .سلسبیلی ،نادر .)0934( .تحلیل انتقادی
الگوهای تغییر برنامه درسی ،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامهریزیهای علوم انسانی .پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.791-033 :)4( 01 ،
حاجی بابایی ،حمیدرضا .)0930( .ویژگی های "مدرسهای که دوست دارم" با توجه به سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.24-10 :)47( 00 .
خامنهای ،سید علی .)0932( .بیانات در دانشگاه فرهنگیان .برگرفته از سایت رسمی مقام معظم رهبری:
//http:// Khamenei.ir
دهقانی ،مرضیه .عباسزاده ،میر محمد سید .جعفری ثانی ،حسین .)0933( .چالشهای مدیریتی در اجرای برنامه
درسی دانشگاهها در مقایسه با آموزش و پرورش .مجموعه مقاالت نهمین همایش ساالنه انجمن مطالعات برنامه
درسی ایران.
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شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه

رعیت ،جواد .)0937( .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و چالشهای پیش روی آن از دیدگاه مدیران مدارس
ابتدایی استان قزوین .پایاننامه منتشر نشده کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد قزوین.
رحیمی ،طاهره .)0931( .بررسی نگرش والدین دانشآموزان متوسطه اول نسبت به سند تحول بنیادین آموزش
وپرورش .پایاننامه منتشر نشده کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی.
شورای عالی انقالب فرهنگی .)0931( .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .قابل دسترس در وب سایت اداره کل
آموزش و پرورش استان یزد/http://mebtedaei.yazdedu.ir :
شورای عالی آموزش و پرورش .)0930( .برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .قابل دسترس در وب سایت
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد/http://mebtedaei.yazdedu.ir :
سیادت ،سیدعلی .)0932( .مباحثی در سازمان و مدیریت آموزشی .تهران :آوای نور.
عزیزی ،ژیال .)0931( .چالشهای اجرایی شدن سند تحول بنیادین .رسانه معلم ،شماره.012
غالمعلی تبار فیروزجایی ،کبری .ایزدی ،صمد .)0934( .بررسی چگونگی اجرای برنامههای عملیاتی ارائه شده در
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .انجمن مطالعات برنامه درسی ایران :فاصله نظر و عمل.21 ،
فرنچ ،وندال ،اچ بل ،سسیل .)0923( .مدیریت تحول در سازمان .ترجمه مهدی الوانی و حسن داناییفرد .تهران:
صفار.
مذنبی ،محمد صالح .)0937( .تببین عوامل و زمینههای چالش برانگیز در تحقق (اجرایی شدن) سند ملی آموزش و
پرورش جمهوری اسالمی ایران (با نگاهی به راهکارها) .پایاننامه منتشر نشده کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

مرادی ،رضا .پورشافعی ،هادی .)0937( .سند تحول بنیادین نظام آموزشی و چالشهای آن .همایش ملی تغییر در
برنامه درسی دورههای آموزش و پرورش.423 ،
موسیپور ،نعمتاهلل .)0930( .مبانی برنامهریزی آموزش متوسطه .مشهد :شرکت به شهر.

موسیپور ،نعمتاهلل .)0930( .رویکردهای حاکم بر تغییر در نظام آموزشی و برنامه درسی ایران .فصلنامه راهبرد
فرهنگ02 ،و.711-744 :03
منطقی ،مرتضی .)0931( .بررسی چالشهای فراروی نوآوریهای آموزشی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی:)01( 1 ،
.41-00
محمدشریفی ،رحیم .)0934( .مطالعه شناخت و دیدگاههای معلمان و مدیران مدارس شهرستان سقز درباره سند
تحول بنیادین و موانع اجرایی آن .پایاننامه منتشر نشده کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز ،دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی.
کرمی ،مرتضی و فتاحی ،هدی .)0930( .تغییر برنامه درسی آموزش عالی :برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد
برنامه-ریزی آموزشی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.77-0 ،)4( 7 ،
11
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)35  شماره اول (مسلسل، سال چهاردهم/ فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

 تأکید بر: بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.)0939( . شهناز،هاشمی
.03-1 :)4( 71 ، فصلنامه رسانه.ضرورت آموزش سواد رسانهای
 و03 ، فصلنامه راهبرد فرهنگ. الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش.)0930( . مهدی،نوید ادهم
.979-731 :02
 نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسالم و بررسی جایگاه آن در، اهمیت.)0930( . حسین، احمدی. ابراهیم،نجفی
.91-2 :)3( 0 ، فصلنامه خانواده و پژوهش.سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
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