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 چکیده

 طبعـاً و است خویش آموزشی نظام در اصالحات اجرای نیازمند ایجامعه هر امروز، تغییر دستخوش دایمـاً جهان در

 و ترندمحتاج مهم این به برخوردارند، گوناگون هایعرصه در بیشتر هایدگرگونی شدت و شتاب از که جوامعی

 پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول سند راستا، همین در. نیست مستثنی قاعده این از هم ما فعلی جامعه و کشور

 از بسیاری اعتقاد به شد اما ابالغ کشور پرورش و آموزش هایسازمان کلیه به و تدوین 0931 سال در ایران

لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی موانع تحقق اهداف . است نشده عملیاتی هنوز سند این کارشناسان،

 جامعه .باشدمی پیمایشی– توصیفی اجرا نظر از و کاربردی هدف نظر از تحقیق نوع. عملیاتی سند تحول می باشد

 747 کوکران فرمول از استفاده با که باشدمی 0931-32 تحصیلی سال در فارس استان معلمان و مدیران آماری شامل

 مولفه هفت با گویه 41 در ساخته محقق پرسشنامه ها از روش میدانی و ازآوری دادهدر بخش جمع .آمد دست نفر به

 هفت طیف قالب در( اجتماعی آمادگی و انسانی نیروی تجهیزات، و مالی فرهنگی، مدیریتی، ساختاری، فنی، موانع)

پایایی پرسشنامه موانع تحقق اهداف . پرسشنامه تأیید شد سازه و محتوایی روایی .شد استفاده لیکرت ای درجه

 با ها در سطح توصیفی و استنباطیداده تحلیل. برآورد گردید 31/1عملیاتی سند تحول از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

حقق اهداف عملیاتی های موانع تتمامی مولفه میانگین داد ها نشانیافته. شد لیزرل انجام و SPSS افزارنرم از استفاده

 بین داد ضریب همبستگی پیرسون نشان. بودند نامطلوب وضعیت در نوعی به و کمتر 4 فرضی میانگین سند تحول از

 موانع تحول، سند عملیاتی اهداف اجرایی موانع بین از همچنین. دارد وجود معنادار و مثبت ها رابطهمولفه و ابعاد همه

 .بودند وزن و عاملی بار کمترین دارای 10/1 با فرهنگی مانع و عاملی بار بیشترین دارای 39/1 با مدیریتی و ساختاری

 عملیاتی، موانع تحول، اهداف پرورش، سند و آموزش تغییرسازمانی، نظام: هاکلید واژه

                                                       
                                               dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir   استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.0

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران   . 7

     دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.9
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 مقدمه 

 ایمالحظه قابل اهمیت از و است برانگیزچالش بسیار ،70 قرن تغییر از سرشار جهان در که مهمی مسائل از یکی

 سپس و شود درک «تغییر» باید ابتدا سازمان، تحول درک برای. است «تحول» و «تغییر» است، مسئله برخوردار

 اندیشمندان و نظرانصاحب اساس، این بر(. 0923 ،0بل. اچ و فرنچ) گردد روشن شده، ریزیبرنامه تغییر ضرورت

. است ناپذیراجتناب تغییر شود، می تعریف آن برای بهبودی که جایی .اندساخته مطرح را متفاوتی هایدیدگاه مختلف،

 تغییر که داشت یاد به را تغییرات چگونگی مورد در اساسی اصول از برخی که است مهم تغییر، کنندهتسهیل نقش در

 در را درست مداخله و دهید مشارکت را ذینفعان تغییر، جریان در رویداد، نه است، فرآیند یک تغییر کشد، می طول

 (.7101 ،7سلی) دهید انجام مناسب زمان

 البته و اساسی منظر دو شود، می عنایت آنها ساختار و اصول حفظ به تعهد با و مستقر هاینظام در تغییر موضوع وقتی

 بعد و آنها اساس بر تغییر برنامه تدوین و الزم تغییرات شناسایی اول: است تصور قابل موضوع به ورود برای متعارض

 و تغییر به نیاز احساس و ادراک برای سازیزمینه دوم تغییرات، آن کارگیری به برای کارگزاران سازیآماده به اقدام

 تغییر معتقدند( 0334) 9تاشمن و رومانلی(. 0930 پور، موسی) کنندگانمصرف و کارگزاران سوی از تغییر درخواست

. نظارتی هایسیستم و قدرت توزیع ساختار، استراتژی، سازمانی، فرهنگ: افتد می اتفاق سازمان فعالیت حوزه پنج در

 درون در سازمان هایفعالیت تمام و نیست پذیر امکان آنها بدون سازمان بقا که است آنجایی تا حوزه پنج این اهمیت

 یکدیگر به حال عین در اما است خاص و ویژه اگرچه هاحوزه این از هر یک فعالیت. میافتند اتفاق حوزه پنج این

 یا پایین عملکرد به منجر هاحوزه این از هر یک درون در نامناسب و متناقض هایفعالیت که طوری به اندوابسته

 :کردند شناسایی را شودمی بنیادی تغییر به منجر که را اساسی نیروی دو( 0331) تاشمن و رومانلی. شودمی شکست

 نظر در و است مختلف هایحوزه هایفعالیت بین در سازگاری و هماهنگی فقدان از ناشی که پایین عملکرد( الف

 رقابتی، عمده تغییرات طریق از راهبردی گیریجهت ایجاد( ب. مناسب و کلی راهبردی گیریجهت نگرفتن

 گسترده مطالعات از پس( 0339) 1راجرز اورت(. 7110 ،4اسالنگن و دیک بگلس) محیط در اجتماعی و تکنولوژیکی

 :است نموده مشخص آنان موفقیت برای عامل هشت ها،سازمان در تغییر کارگزاران نقش زمینه در

 در مستقیماً آورد، می عمل به خود مشتری با همدلی و فکری هم برای تغییر عامل که کوششی و تالش میزان.0

 .دارد تأثیر او موفقیت

 متوجه را خود غم و هم تمامی و دارد مقدم متبوعش شرکت یا خود منافع بر را مشتری منافع باید تغییر عامل.7

 .سازد او نیازهای

 .بود خواهد ترموفق باشد داشته بیشتری انطباق مشتری نیازهای با تغییر و نوآوری برنامه قدر هر.9

 .دارد وی کار موفقیت در بسزایی سهم مشتری، به تغییر عامل صمیمیت و عالقه.4

                                                       
1. French & H.Bell 
2. Seeley              
3. Romanelli & Tushman 
4. Beugelsdijk & Slangen 
5. Everret Rogers 
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 بیشتر موفقیت میزان باشد، داشته هم با ترینزدیک سوابق و فکری زمینه دیدگاه، مشتری، و تغییر عامل هرگاه.1

 .بود خواهد

 .باشد برخوردار مشتری نزد باالیی اهمیت و اعتبار از باید تغییر عامل.1

 ترروان و ترسهل وی کار باشد بیشتر مشتری عالیق و اعتقادات با همراهی و درک در تغییر عامل توانایی اندازه هر.2

 .گرفت خواهد صورت

 .است موثر تغییر فرایند ادامه در زیرا کند ارزیابی و درک را خود مشتری توانایی باید تغییر عامل.3

 و اقتصادی هایبخش کشورها، متوازن و یکپارچه جانبه،همه توسعه و رشد در آموزشی هایسازمان اهمیت و نقش

-سازمان و آموزش. است گرفته قرار تأکید و بررسی مورد نظران صاحب اغلب سوی از ابعاد همه در مختلف مناطق

 همچنین و فناوری هایپیشرفت از مندیبهره محیطی، شرایط با انطباق برای دیگری سازمان هر مانند آموزشی های

 جامعه، انتظارات امروزه. دارند نیاز کارآمد ابزار و الگو به هدف، هایگروه گسترده و متنوع نیازهای به پاسخگویی

 سازمان و یافته گسترش بسیار پرورش، و آموزش جمله از و آموزشی هایسازمان از اقتصادی هایبخش و هادولت

 و آموزش چالش ترینمهم. است ساخته مواجه اساسی و جدید هایفرصت و هاچالش با را پرورش و آموزش

 تغییر از مصون ها،سازمان سایر همانند آموزشی هایسازمان. است تبدیل و تغییر سیاست سوم، هزاره در پرورش

 به فعلی آموزشی نظام تبدیل. اثرگذارند خود بیرونی محیط بر هم و پذیرند تأثیر خود بیرونی محیط از هم و نیستند

 نظام چنین هایویژگی ترسیم. است خطیر عملی دارد، اهمیت که اندازه همان به اثربخش، و کارآمد پرورش و آموزش

 تحوالت در دقیق پژوهش و مطالعه به نیاز ضرورتاً بلکه نیست، میسر مقاله، یک تدوین یا دیاگرام یک رسم با آموزشی

 بر باید اثربخش، و کارآمد پرورش و آموزش هایویژگی بیان از پیش. دارد جامعه یک در داردامنه اجتماعی تغییرات و

 .شود تأکید پرورش و آموزش مشکالت حل در کشور هایسازمان و هاارگان جانبههمه همکاری لزوم

 خویش پرورشی و آموزشی نظام در اصالحات اجرای نیازمند ای جامعه هر امروز تغییر، دستخوش دایمـاً جهان در

 علمی و فرهنگی اجتماعی، گوناگون هایعرصه در بیشتر هایدگرگونی شدت و شتاب از که جوامعی طبعـاً و است

 سند راستا، همین در. نیست مستثنی قاعده این از هم ما فعلی جامعه و کشور و ترندمحتاج مهم این به برخوردارند،

 کشور پرورش و آموزش هایسازمان کلیه به و تدوین 0931 سال در ایران پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول

 تحولی پرورش، و آموزش در بنیادین تحول (.0931 ایران، اسالمی جمهوری پرورش و آموزش وزارت) شد ابالغ

 خواهد منجر رویکردها و کارکردها و هانقش فرایندها، و روندها نظری، مفاهیم در تحول به که است ایریشه و عمیق

 اینک. شد خواهد دگرگون آموز دانش ویژه به و درس کالس مدرسه، کتاب، معلم، به نگاه نوع بنیادین تحول در. شد

 تصویب به درازمدت و جانبههمه تحوالت برای اساسی قانون مثابه به «پرورش و آموزش بنیادین تحول سند» که

 پرورش و آموزش وزارت کار دستور در و رسیده پرورش و آموزش عالی شورای و فرهنگی انقالب عالی شورای

 قرار بازتولید و بازخوانی مورد تربیت و تعلیم نظام کالن و خرد هایمؤلفه و هانظام زیر تمام باید است، گرفته قرار

 (. 0930شورای عالی انقالب فرهنگی،) گیرد

 به مختلف، دالیل به موجود، پرورش و آموزش در بنیادین تحول تربیت، و تعلیم کارشناسان و نظرانصاحب اعتقاد به

 پرورش و آموزش فعلی نظام ابتنای دمع مدعا، این دالیل ترینمهم از یکی. است شده تبدیل ناپذیراجتناب ضرورتی
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 مدرنیته عصر در مدرن نهاد یک عنوان به خود، فعلی شمایل و شکل با نهاد این. است اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر

 فرهنگ داشتن همراه به با و شده متولد غرب سرزمین در تاریخی، دوره این فلسفی و نظری هایبنیان بر مبتنی و

 ابعاد در اجتماعی و فردی کاه جان هایرنج و دردها فرهنگ، این پیامد. یافت تسری کشورها سایر به خویش زادگاه

 ایران. است کرده مأیوس و مضطرب رنجور، شدت به را امروز بشر که است اجتماعی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی،

شورای عالی انقالب ) است نبوده مستثنی کلی قاعده این از خویش، تمدنی و فرهنگی پربار تاریخ رغم به هم ما عزیز

 اخیر دهه چند مهم هایچالش از یکی آموزشی، نظام در تحول و تغییر که است شده باعث امر همین(. 0931فرهنگی،

 الزم توانایی ما پرورش و آموزش کنونی نظام» که است دلیل این به هادغدغه و هاچالش این بنیان. باشد ما کشور در

 تشکیالت، این و نظام این که است این اول  درجه در هم علت. است نداده نشان ما گوناگون هاینسل تربیت برای را

 اقبال که شده موجب موضوع این(. 0931 ای، خامنه) «نیست ما درونی نیازهای از برخاسته و است وارداتی

 ایجاد اساس بر باید تحول این» که ایگونه به. باشد نظام این در عمیق تحول سمت به ما اندیشمندان و متخصصان

 اسالم ناب، اسالم از  برخاسته واقع در یعنی باشد، کشور این نیاز و معنویات از  برخاسته و ایرانی مستقل الگوی یک

 (. همان) «باشد این به ناظر باید تحول. بیاوریم وجود به الگویی چنین یک بایستی ما. باشد ما اعتقاد مورد

 هایارزش از گیریبهره و باالدستی اسناد از الهام با تا گردیده تالش پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند تهیه در

 تربیت و تعلیم اهداف و انداز چشم ایران، اسالمی جمهوری نظام راهبردی اهداف و انداز چشم به توجه و آنها بنیادین

 .شود تبیین شمسی هجری 0414 افق در

 :است زیر شرح به فصل هشت شامل سند این

 .است پرداخته سند در رفته کار به اصطالحات تعریف به که کلیات :اول فصل

 و سیاستگذاران همه که عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در اساسی نبایدهای و بایدها و هاارزش بیانیه: دوم فصل

 .باشند آنها به بندپای و ملتزم نظام، کارگزاران

 چهار) تحصیلی پایه دوازده طی التعلیم الزم سنین در آموزان دانش دستیابی زمینة که نهاد مأموریت بیانیه: سوم فصل

 همگانی، مند،نظام صورت به را جهانی و اجتماعی خانوادگی، فردی، ابعاد در طیبه حیات از مراتبی به( ساله سه دورة

 .سازد فراهم اثربخش و کارآمد ساختاری در الزامی و عادالنه

 .پردازدمی ویژگی پازده با 0414 سال در مدارس توصیف به که انداز چشم: چهارم فصل

 .کندمی بیان را عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در کالن هدف هشت: پنجم فصل

 .شماردبرمی کالن هدف هشت به رسیدن برای کالن راهبرد پانزده: ششم فصل

 هنگام به است الزم و است شده نوشته کالن هایهدف به دستیابی برای که راهکارها و عملیاتی هایهدف: هفتم فصل

 مورد کالن و عملیاتی هایهدف پیوستگی مدت،کوتاه و مدتمیان هایبرنامه تدوین در سند احکام کردن عملیاتی

 .گیرد قرار توجه

 .و پرورش آموزش بنیادین تحول اجرایی نظام و نهادی چارچوب: هشتم فصل

 مدیریت، و رهبری: است نظام زیر شش بر ناظر کالن، هدف بیست و سه و راهکار صد و سی و یک ملی، سند در

 ما همه. ارزشیابی و پژوهش و مالی منابع فناوری، و تجهیزات فضا، آموزشی، و برنامه درسی انسانی، منابع ارتقای
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-طرح هم آن تحولی بزرگ کارهای یقیناً. درآید اجرا به مطلوب نحو به و باالدستی اسناد این محتوای که مندیمعالقه

 اجرا در موانعی و اشکاالت با است، ملی همبستگی نیازمند آنکه ضمن ملی، مختلف سطوح در فرهنگی و علمی های

 (. 0937 اسدی،) شود اندیشیچاره آن برای و گرفته قرار مالحظه مورد باید که شودمی مواجه

 برای ایعمده راهکارهای هفتم، فصل در کالن، راهبردهای و کالن اهداف تعیین ضمن بنیادین تحول سند مجموع، در

 بررسی به حاضر پژوهش کالن، اهداف گستردگی به توجه با(. 0939 هاشمی،) است کرده بیان کالن اهداف به رسیدن

بیست و  بنیادین، تحول سند هفتم فصل در که است ذکر به الزم. است پرداخته بنیادین تحول سند عملیاتی اهداف

 آداب و تربیت تعمیق اسالمی، معیار نظام با سازگار یافتگانتربیت پروش شامل که است شده ذکر عملیاتی هدف چهار

-تنوع آموزشی، عدالت بسط و تأمین خانواده، بنیان تقویت حجاب، و عفاف حیا، فرهنگ تعمیق و ترویج اسالمی،

 تعالی در عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام مشارکت افزایش مدرسه، نقش افزایش یادگیری، هایمحیط به بخشی

 مهندسی مجدد انسانی، منابع هایحرف جایگاه و اجتماعی منزلت ارتقای تربیت، در موثر ارکان مشارکت جلب کشور،

 و آموزش شوراهای نقش افزایش انسانی، نیروی رفاه تأمین معلم، تربیت درسی برنامه بر حاکم اصول و هاسیاست

 جایگاه ارتقای و محتوا اصالح آموزان، دانش نیازهای و هاویژگی با تربیتی فضاهای سازی متناسب و ایجاد پرورش،

 و تعلیم نظام در نوآوری نوین، هایفناوری از هوشمندانه استفاده آموزشی، خدمات ارائه در بخشیتنوع انسانی، علوم

 بازنگری مصرف، مدیریت و مالی منابع بخشی تنوع و تأمین کیفیت، تضمین و ارزشیابی نظام استقرار رسمی، تربیت

 و پژوهشی ظرفیت توسعه آموزشی، مدیریت و کارشناسی نظام کیفیت مستمر بهبود و ارتقاء ها،روش و ساختارها

 .است نوآوری

 جهت الزم بسترهای کردن فراهم نیازمند آموزشی، نظام در تغییر گونه هر اثربخشی و موفقیت که ندارد وجود تردیدی

 مورد اهداف تحقق مانع حتی بعضاً و داشته وجود حوزه این در که است هاییمحدودیت و موانع مجموعه با مقابله

 برابر در تواندمی تربیتی کارگزار. گردد می پرورش و آموزش نهاد سازمانی منابع رفتن هدر به باعث و گردیده نظر

-شکل مقاومت این. دهد نشان مقاومت شود،می خواسته او از «شده مصوب و مدون هایبرنامه»اساس  بر که تغییراتی

 بگیرد، نادیده را است آمده برنامه در آنچه که کند عمل ایگونه به تواندمی تربیتی کارگزار. دارد متعددی بروز های

 جبهه» و آورد روی کردن( واکسینه) مقاوم به تواندمی حتی. نماید جایگزین یا و دهد جلوه معکوس کند، خنثی

 شاهد تواننمی هم باز است، مطرح تربیتی کارگزاران سوی از تغییر پذیرش که وقتی مقابل، در .دهد شکل «مقاومت

 را جدید هایبرنامه با تربیتی نظام در تغییرات پذیرش موضوع از تبیینی به توان می بنابراین. بود آنان دست یک اعمال

 بخشی اعتال-4 کارگیریبه و اعتماد-9 جستجو و مندیعالقه-7 شدن باخبر یا آگاهی-0: کرد بندیطبقه شکل چند در

 (.0930 پور،موسی) جانبههمه دفاع-1

 توجه نظارت و انسانی نیروی امکانات، اجتماعی، آمادگی به باید برنامه اجرای برای است معتقد( 0930) پورموسی

 مشارکت و آنها به دادن آگاهی طریق از مردم هاینگرش و باورها تغییر اجتماعی، آمادگی زمینه در وی زعم به. داشت

 اهمیت از آنها موقع به تدارک و امکانات مناسب توزیع تولید، تهیه، امکانات، بحث در و شودمی انجام آنها بخشیدن

 داشته را برنامه اجرای برای کافی مهارت و دانش باید سویی از برنامه، مجری انسانی نیروی. است برخوردار باالیی

 با توأم مراقبت با اجرا، بر نظارت نهایت در و باشد داشته برنامه به نسبت مثبتی نگرش باید دیگر سوی از و باشد
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 را خاص الگوی شش توانندمی تغییر برابر در مقاومت کاهش برای آموزشی مدیران. یابدمی معنا هدایت و راهنمایی

 (.0932 سیادت،) فشار اعمال و ریزیبرنامه پاداش، حمایت، ارتباط، مشارکت،: دهند قرار استفاده مورد

 اهداف شدن اجرایی راه سر بر موجود موانع مجموعه تا است گردیده تالش تحقیق این در مذکور، مطالب به توجه با

 حوزه در تواندمی موانع این. گیرد قرار پژوهش و بررسی مورد پرورش و آموزش بنیادین تحول سند عملیاتی

 .باشد نیروی انسانی، آمادگی اجتماعی، مالی و تجهیزات فرهنگی، مدیریتی، فنی، ساختاری،

 پیشینه تحقیق

 یرانآموزش و پرورش ا یمشکالت برون سازمانمدیران و مسئوالن آموزش و پرورش، نظر دریافت از ( 0931) یمنطق

جامعه  توجهی یدر جامعه، ب یتبروز خالق یالزم برا ینبودن بسترها ی،اجتماع یطدر مح یتشامل فقدان فرهنگ خالق

معلمان  یشنهادیپ یآموزش های ینداشتن سازمان و نهادها در امر گسترش نوآور یهمکار ی،آموزش های یبه نوآور

 ییمعلمان و مسئوالن اجرا یفرارو یکه به صورت موانع جد مانیساز از نظر آنها مشکالت درون یناست و همچن

شامل سازمان آموزش و پرورش، ادارات و مناطق آموزش و پرورش،  شوند یم یدارنوآور در آموزش و پرورش پد

... آموز و  دانش یاءاول ی،مدارس، همکاران آموزش یراندر مدارس، مد یشگاهینبودن امکانات آزما ی،درس یها کتاب

طه ایران شامل مواردی متوس آموزش نظام اجرای مشکالت ترینعمدهنشان داد ( 0931) پژوهش حسینی .ستا

همچون حجم زیاد کتب درسی و در نتیجه اولویت یافتن کسب نمره به جای یادگیری عمیق، فقدان ارتباط منطقی با 

( 0933) دهقانی و همکاران یقتحق .باشدمی آموزانآموزش عالی و ایجاد مشکالت روحی و روانی مختلف برای دانش

 از که است آن نشانگر پرورش و آموزش با مقایسه در هاامه درسی دانشگاهبرن اجرای مدیریتی هایدر زمینه چالش

 براساس پرورش و آموزش سازمان و هادانشگاه مختلف سطوح در مدیران انتصاب اساتید، و دبیران مدیران، نظر

د قبول و مور پرورش و آموزش سازمان و هادانشگاه مدیران هایو شایستگی کفایت و نگرفته صورت ساالری شایسته

 شامل که)درسی  برنامه اشاعه هایجنبه به مربوط مشکالت و مسائل اساتید و دبیران نظر از و نیست هاپذیرش آن

و امتحانات کشوری  اداری امور مسئوالن معلمان، و اساتید خدمت ضمن آموزش درسی، برنامه توزیع و انتقال شبکه

آنچه که در سند : کرده است گیری یجهنت ینچن یدر پژوهش( 0931)اخوان . هستند باالیی اولویت دارای( باشندمی

واقع  است و در یشترب یاربس تکه به آنها اشاره شده اس یبا مطالب یسهبدان اشاره نشده است در مقا یادینتحول بن

سند مورد توجه قرار نگرفته  یندر ا یتو ترب یموزش و پرورش و در کل تعلاز مسائل و مشکالت وزرات آم یاریبس

 یشیگرما های یستمس یمدارس فرسوده، نوساز یبه بحث نوساز توان یمسائل و مشکالت م یناست که از جمله ا

وزارت آموزش و پرورش، بحث  یو اعتبارات عمران یاعتبارات جار مینمسئله تأ ی،آموزش یها مدارس و مجتمع

 یروزارتخانه، موضوع مدارس غ ینخبره و نخبه در ا های یروین یجذب و نگهدار ید،جد یروهاینحوه استخدام ن

 این به پژوهشی در( 0930) احمدی و نجفی. اشاره نمود یادینسند تحول بن یمو نقش آنها در تنظ یانتفاع یرو غ یدولت

 و نسل تربیت مرکز و بنیادین نهاد یک مثابه به خانواده به است بایسته و شایسته که گونه آن که یافتند دست نتیجه

 و نشده کافی توجهی بنیادین تحول سند اصل و سند نظری هایبخش در تربیتی و اخالقی هایارزش انتقال

 ادهم نوید .است نشده ارائه فرزندانشان تربیتی و تحصیلی امور در مشارکت و نقش ایفای برای اجرایی راهکارهای

 مهم عوامل از مورد دوازده به بنیادین، تحول مدیریتی الزامات بررسی با که رسید نتیجه این به پژوهشی در نیز( 0930)
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 سند تحقق ادامه آنها به التزام که کرد اشاره میتوان تحول مدیریت بازنگری و تثبیت آغاز، مختلف مراحل در اثرگذار و

 مفاهیم و نظری مبانی ویژه به آفرینیتحول مفاهیم عمیق و دقیق فهم. دارد همراه به را پرورش و آموزش بنیادین تحول

 نام درون در آفرینیتحول و خواهیتحول فرهنگ سازینهادینه و گسترش برای تالش همراه به بنیادین تحول فلسفی

 و ساز ایجاد و کارآمد اجرایی مدل طراحی و ریزیبرنامه نیز و محیطی عوامل نمودن همسو و پرورش و آموزش

که با  یدرس یجهنت ینبه ا یا در مقاله( 0930) ییبابا یحاج. باشدمی الزامات این جمله از هوشمند نظارتی کارهای

دانا  موختگانیدانش آ ینکهبه ا یدنرس یفردا آماده نمود و برا یزندگ یرا برا یدانش آموختگان توان ینم یمدارس سنت

و  یمتعل یها عرصه یتحول در تمام یازمندنه تنها ن یمداشته باش المللی ینو ب یداخل یها و توانا و متعهد در عرصه

نیز با ( 0930)پژوهش کرمی و فتاحی .است یو تحول اساس یفبازتعر یازمندن یزبلکه مفهوم مدرسه ن یم،هست یتترب

 تغییرات ایجاد ضرورت  آموزشی، ریزیی رشته مدیریت و برنامهیید برخی مشکالت موجود در اجرای برنامه درسأت

 مستند را ارزشیابی هایشیوه و یادگیری–یاددهی هایفرصت محتوا، هدف، یعنی برنامه این اصلی عنصر چهار در

 عدم همچون بیرونی و درونی هاییچالش با پرورش و آموزش ملی سند است معتقد( 0937) مذنبی .ه استساخت

 وضع تبیین و محیطی تحلیل در ضعف راهبردی، و جامع اسناد تدوین فرآیند و سندنویسی اسلوب کامل رعایت

 و گریتصدی عدم نگاه در ضعف فرهنگی، های تفاوت به کامل توجه عدم مطلوب، وضع ترسیم و موجود

 مقوله به کامل توجه در ضعف ای، حرفه و فنی های آموزش به توجه در ضعف تربیت، و تعلیم نظام در تمرکززدایی

 و ریزیبرنامه در پرورش و آموزش عالی شورای ضعف کشور، تربیت و تعلیم نظام بر آن سویه دو تأثیر و شدنجهانی

 چالش پرورش، و آموزش بنیادین تحول بر دولتی و سیاسی تحوالت تأثیر چالش مشارکت، چالش راهبردی، نظارت

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

 معلمان، انگیزه که کند می گیرینتیجه چنین خود پژوهش در( 0937) رعیت. بود خواهد مواجه پرورش و آموزش

 چالش یک عنوان به قزوین استان ابتدایی مدارس مدیران نظر از مالی، منابع و آموزشی تجهیزات معلمان، تخصص

 هایبرنامه که معتقدند مدارس مدیران همچنین. گرددمی محسوب پرورش و آموزش بنیادین تحول سند برای جدی

 به بنیادین، تحول سند کند کهمی اشاره( 0937) مرادی. ندارد مطابقت بنیادین تحول سند اهداف با مدارس اجرایی

 کلی و مبهم کلمات آرمانی، اهداف از سند تدوین در .دارد تأکید محوری کتاب جای به محوری برنامه به صراحت

 از فراغت و اقتصادی و مدیریتی نگاه سیطره راهبردها، و راهکارها برخی وجود برای منطقی توجیه عدم شده، استفاده

 نیروی تأمین و فیزیکی هایزیرساخت ایجاد عدم و متمرکز رویکردهای بنیادین، تحول ایجاد روش تربیتی، نگاه

 بندیاولویت گونه هیچ بنیادین تحول سند همچنین. است بنیادین تحول سند بر وارد اساسی ایرادات از مناسب، انسانی

 نداده ارائه راهکارها، و عملیاتی هایهدف حتی کالن، راهبردهای کالن، هایهدف از اعم ها،حوزه از یک هیچ در را

 که حالی در است، نکرده معین سند اجرایی مفاد به پرداختن برای نیز را زمانی یا ذاتی تأخر و تقدم گونه هیچ است،

 که است آن واقعیت اما دارند، شتابزدگی از پرهیز به ایاشاره بنیادین، تحول سند اجرای زمینه در هاتحلیل اغلب

 شش از زیرنظام یک فقط که حالی در است، ماندهعقب تاریخ، این تا تحول سند تحقق در پرورش و آموزش وزارت

 از ایهاله در نیز معلمان بندیرتبه زیرنظام سرنوشت و است رسیده عالی شورای تصویب به سند، مطالبه مورد زیرنظام

 تحول سند اجرایی هایسیاست بیانگر این است که بررسی (0934) فیروزجایی تبارغالمعلیپژوهش . است ابهام
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 هنوز اما. است شده گرفته نظر در عناصر و عوامل همه به توجه با هاسیاست این که دهدمی نشان پرورش و آموزش

 اجرای در موانع مهمترین. شود رسانده اجرا منصه به نتوانسته و شده نوشته سند قالب در کاغذ روی بر هاسیاست این

-زیرنظام درون در درونی موانع و جامعه در الزم هایزیرساخت وجود عدم از اعم بیرونی موانع شامل هاسیاست این

 مختلف هایبخش در الزم هایزیرساخت تقویت سو یک از هاسیاست این اجرای راه بنابراین. باشدمی ششگانه های

 هایسیاست راستای در آنها حرکت و عملکردشان بهبود برای جدید وظایف با هازیرنظام آشناسازی دیگر سوی از و

 بنیادین تحول سند از مدیران و معلمان خود دریافت مطالعه در( 0934) شریفی محمد. است بنیادین تحول سند

 وضعیت به میتوان برنامه این راه سر بر موانع اهمیت لحاظ از که کندمی اشاره همچنین و ندارند چندانی شناخت

در مطالعه  ،(0934) حسینی زعم به. کرد اشاره تحولی هایبرنامه در اجرایی مدیران دخالت میزان و کشور اقتصادی

 بعد در هنوز و است نشده جلب باید که آنگونه عمومی، و رسمی تربیت نظام در هاخانواده خود دریافت که مشارکت

بذرافشان مقدم  .است نشده منظور تحول سند در هاخانواده مشارکت برای جایی ها،گیریتصمیم و ها گذاریسیاست

آموزش و  یادیندر سند تحول بن یماتیتعل یینظارت و راهنما یگاهجا»در مطالعه خود با عنوان ( 0934)و همکاران 

عنصر مهم،  یک عنوان به معلم روش، هدف، مانند هااز مولفه یاست که در برخ یافتهدست  یجهنت ینبه ا« پرورش

مانند  یشده است، اما موارد یرمستقیمغ یا یممستق هایسند اشاره هایو گزاره ینظر مبانی در آموزمحتوا و دانش

و  هانظارت و نقش یاصول و مبان ی،آموزش یطالزم ناظران، جو و فرهنگ مدرسه و مح هاییژگینظارت، و یندفرا

از  اغلبمالحظه شد که در سند تحول آموزش و پرورش  این، بر عالوه. اندناظران مورد توجه قرار نگرفته یفوظا

 و آموزش بنیادین تحول سند کنددر پژوهش خود بیان می (0931) امراللهی. شودیم یرتعب یابیارز ینظارت به معن

-حمایتی ساختاری،-مدیریتی  موانع دارای تهران، شهر پرورش و آموزش دو منطقه مدارس مدیران دیدگاه از پرورش

 جمله، از عامل چند را تحول سند شدن اجرایی موانع( 0931) عزیزی .باشدمی انسانی-فرهنگی نهایتاً و مشارکتی

 .کندمی ارزیابی تجهیزات و مالی منابع ،(مهارت و تخصص انگیزش،) انسانی نیروی روش، تغییر نگرشی، موانع

 در تخصصی صورت به بنیادین تحول سند به نسبت والدین نگرش که کندمی خود بیان پژوهش در( 0931) رحیمی

 کلی، صورت به والدین. است بوده... و تلویزیون اینترنت، طریق از عمومی صورت به یا و دانشگاه و مدرسه محیط

 که گرددمی حس مدرسه و خانه محیط با ارتباط در بیشتر تناقض این و دانندنمی همانند را آموزاندانش تربیت

 نهادهای و والدین اهداف و جانبه همه همانندسازی بر سعی و سند راستای در والدین کامل آموزش عدم به توان می

 یکارورز یدجد هموفق برنام یکه مانع اجرا یعواملخود دریافت در پژوهش  (0932) یحجاز. نمود اشاره آموزشی

موانع  ی،موانع مال ی،و ساختار یریتیموانع مد لیاصه معلم فکور هستند، در پنج مقول یتدر ترب یاندانشگاه فرهنگ

 یبرنامه و موانع انسان یابینظارت و ارزش یندموانع مربوط به فرا ی،درس کارورز ینظر یکردهایمرتبط با برنامه و رو

خود همه کار  یبه خود یکه صرف وجود نوآور سازد یخاطر نشان م یا در مقاله( 0313) 0یلزم. هستند یو ارتباط

 یعاد یالزم برا های یساز ینهزم ی،انداختن آن در سازمان آموزش بلکه ضرورت دارد به منظور جا شود یمحسوب نم

با  نکه مواجه شد سازد یخاطر نشان م یدر گزارش( 0324) 7یکنا. یرددر سازمان انجام پذ یساختار ییراتتغ یساز

                                                       
1.Miles  
2.Naik  
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گسترش  یانها را در جر سلطه سنت یدو نباآید یبه شمار م یآموزش های یدر راه نوآور یها مشکل بزرگ سنت

اسناد برنامه  ماهیت ی دریافتنددر پژوهش( 0333) 0یوزتدو ن یبن. گرفت یدهدر سطح مدارس ناد یآموزش های ینوآور

برنامه  یاساس یدیولوژیمعلمان و ا یباورها ینموضوع، تفاوت ب یتماه ی،آموزش یدانش محتوا ی،رسم یدرس

برنامه  یموانع بر سر راه اجرای به زمان یهایتو محدود یسازمان یباتترت ین،و انتظارات والد یرندهگیاد ی،نهادیشپ

آن  یمشکل اصل ی،برنامه درس ییرتغ یعمل آیندهایآن است که در فر یدمو( 7114) 7پژوهش المور. ی می باشندسدر

 یادگیریشدن و مشارکت کردن در  یردرگ یالزم برا هایاصوالً از فرصت ییر،تغ یاناست که معلمان به عنوان مجر

امکان  ینمعلمان از ا ینا عالوهبه . دار نباشندمشغول هستند برخور یسکه در آن به کار تدر ایمداوم در مدرسه

 ینهم. یردقرار بگ یتوسط همکاران خود مورد مشاهده و نقاد شانیستدر یدجد هاییتکه فعال یستندبرخوردار ن

در عمل چندان با  یبرنامه درس ییرتغ هایکه طرح شودیپژوهشگر باعث م یناست که از نظر ا یینواقص اجرا

اثربخش  یکه اجرا دهدیمختلف نشان م هایپژوهش یبا بررس( 7112) 9یفثگر یون د .نباشند همراه  یتموفق

جو  یجادکارآمد کالس درس، ا یریتهمچون مد یعوامل یرثأمعلمان تحت ت یسدر حوزه تدر یدرس هایبرنامه

 کاربردو  یسر تدراهداف د یوضوح و روشن یران،با فراگ یستدر سازیمتناسب یزاننده،مطمئن و برانگ یادگیری

 یهاها و ابتکاریاز مقاومت افراد در برابر نوآور یزن( 7113) 4سلطانا .باشدیم یادگیریو  یاددهیمتنوع  یراهبردها

آموزش و  یایو اح یبر بازساز یمبن یکاآمر 0334قانون  یو بررس یابیارز یجدر گزارش نتا. دهدیخبر م یآموزش

 یبرا ریکااز آن دارند که جامعه آم یتشده حکا یمنتشر شد، آمده است اطالعات گردآور 0331پرورش، که در سال 

که  یهاول یهابر خالف پژوهش یگر،د یبه عبارت. برخوردار است ینسب یاز آمادگ یتحول در نظام آموزش یرشپذ

با  داد، یخبر م یآموزش های ینسبت به نوآور یاندرکار و عادافراد دست یربه دو دهه قبل، از استقبال فراگ یکنزد

 یهایاست که نوآور یاستقبال از آنها کمتر از زمان یزانم لدر عم ی،آموزش یهایشدن نوآور یرگسترش و فراگ

که  یموانعدریافت  یدر پژوهش( 7109)و همکاران  1یباناج .در سطح شعار و نه عمل، مطرح بودند یشترب یآموزش

 یهااند به دستهشده ییدر کالس خالق که توسط متخصصان ما شناسا یادگیری یهامعلم موفق و روش ینوآور یبرا

از  یموانع درازمدت ناش. تواند آنها را مورد توجه قرار دهدیو م یدبا یشوند که در آنها کسانیم یمتقس تلفیمخ

 یادگیری،متداول انتقال  یهامعلمان، روش یبرا یفعحقوق ض ،(یهفقدان سرما) یو اقتصاد یاسیس یساختارها

که در ذهن  ییو فراتر رفتن از آنها یدنساده فکر کردن در مورد برچ یو به نوع یجیتالد یهایآوراستفاده مشابه از فن

 .قرار دارند یدئولوژیکا یا یفلسف

 روش پژوهش

پردازد سند تحول آموزش و پرورش می یاتیتحقق اهداف عمل ییموانع اجرا ییبا توجه به این که تحقیق به شناسا

و  یرانپژوهش شامل مد ینا یآمار جامعه. بود پیمایشیو از نظر اجرا توصیفی  یکاربرد ،روش تحقیق از نظر هدف

و فسا به عنوان  یرازش هایوسعت استان فارس، شهر دلیل به که بود 0931-32معلمان استان فارس در سال تحصیلی 

                                                       
1. Bennie & Newstead   
2
. Elmore 

3. Van de Grifith  
4 Sultana 
5. Banaji 
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 تاندر شهرس یشانتعداد ا یننفر و همچن 04199 یرازو معلمان شهر ش یرانمد تعداد. شدند انتخابمنتخب،  یهاشهر

ابتدا  یجامعه آمار یانسوار جهت تعیین .گردید که از میان آنها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب باشدینفر م 0321فسا 

پس از برآورد  شد،انجام ( نفر 91حدود )و معلمان استان فارس  یراناز مد یتعداد یبر رو یمطالعه مقدمات یک

حاضر چون اوالً  یقتحق در .نفر به دست آمد 747و برآورد جامعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  یانسوار

. ه استفاده شدمتناسب با حجم نمون ایطبقه ایخوشه گیریاز نمونه بودنامتجانس  یاًو ثانبود گسترده  یجامعه آمار

 ی،ساختار ی،موانع فن)مولفه  هفتبسته پاسخ با  41از پرسشنامه محقق ساخته در قالب  اطالعات جهت گردآوری

استفاده  یکرتل یادرجه هفت یفدر قالب ط( یاجتماع یو آمادگ یانسان یروین یزات،و تجه یمال یریتی،مد ی،فرهنگ

در نظر گرفته شد به نوعی که ( 4)جه ای است لذا میانگین فرضی با توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه هفت در .شد

 ییروا. معرف وضعیت مطلوب است( 4)معرف وضعیت نامطلوب و کمتر از ( 4)میانگین بدست آمده بیشتر از 

جهت . پرسشنامه توسط ده نفر از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و متخصصان علوم تربیتی تایید شد ییمحتوا

  .استفاده شد ییدیتا یعامل یلتحلیی سازه از تعیین روا

 
 تحلیل عاملی تاییدی( 1)شکل 

تر باشد  هر چه به صفر نزدیک( RMSEA)شاخص خطای تقریب . باشد نتایج نشانگر برازش مناسب الگو می

. کند می که به صفر نزدیک است برازندگی الگو را تأیید( RMSEA=  149/1)جا  برازندگی الگو بیشتر است و در این

دارای  39/1از طریق تحلیل عاملی مشخص گردید که در موانع اجرایی سند تحول، موانع ساختاری و مدیریتی با 

 .دارای کمترین بار عاملی و وزن بودند 10/1بیشترین بار عاملی و مانع فرهنگی با 

و  همعنادار بود 11/1 یسطح آلفا که در یدبرآورد گرد 31/1حدود کرونباخ  یآلفا یبضر طریق از پرسشنامه پایایی

فراوانی، درصد، میانگین و ) در دو سطح آمار توصیفیها تحلیل داده .بود گیریابزار اندازه یباال یاییاز پا یحاک

با استفاده از  (یمدل معادالت ساختاریرسون و پ یهمبستگ یبضرای، نمونهتک یآزمون ت)ی و استنباط (انحراف معیار

 .شد انجام یزرلو ل SPSS افزارنرم

 یافته ها

 .نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد فنی باالتر از حد متوسط است.1

Fani0.56

Sakhtari0.31

Farhangi0.74

Mali0.43

Ensani0.37

Amadegi0.34

Modiryat0.31

Mavane  1.00

Chi-Square=8.27, df=6, P-value=0.21896, RMSEA=0.043
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 4ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع فنی بر اساس میانگین فرضی نمونهآزمون تی تک(: 1)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 44/74 744 27/1±01/0 741 فنی

آزمون تی . بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود 4نشان داد میانگین متغیر موانع فنی از میانگین فرضی ( 0)جدول 

 .معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد 11/1نشان داد این تفاوت در سطح خطای 

 .پرورش در بعد ساختاری باالتر از حد متوسط استنقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و .2

 4ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع ساختاری بر اساس میانگین فرضی نمونهآزمون تی تک(: 2)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 93/79 744 21/1±04/0 741 ساختاری

. بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود 4ساختاری از میانگین فرضی نشان داد میانگین متغیر موانع ( 7)جدول 

 .معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد 11/1آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای 

 .نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد فرهنگی باالتر از حد متوسط است.3

 4ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع فرهنگی بر اساس میانگین فرضی نمونهتی تک آزمون(: 3)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 41/00 744 32/4±7/0 741 فرهنگی

آزمـون  . بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود 4نشان داد میانگین متغیر موانع فرهنگی از میانگین فرضی ( 9)جدول 

 .معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد 11/1نشان داد این تفاوت در سطح خطای  تی

 .نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد مدیریتی باالتر از حد متوسط است.4

 4ن فرضی ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع مدیریتی بر اساس میانگینمونهآزمون تی تک(: 4)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 33/71 744 43/1±07/0 741 مدیریتی

آزمون . بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب بود 4نشان داد میانگین متغیر موانع مدیریتی از میانگین فرضی ( 4)جدول 

 .پژوهشگر تایید شدمعنادار است و فرض ادعای  11/1تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای 

نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد مالی و تجهیزات باالتر از حد متوسط .5

 .است

 4ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع مالی بر اساس میانگین فرضی نمونهآزمون تی تک(: 5)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 17/71 744 30/1±0/0 741 مالی

بیشتر و به نوعی در سطح نامطلوب  4نشان داد میانگین متغیر موانع مالی و تجهیزات از میانگین فرضی ( 1)جدول 

 .معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد 11/1آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای . بود
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آموزش و پرورش در بعد نیروی انساانی بااالتر از حاد متوساط     نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول .6

 .است

 4ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع نیروی انسانی بر اساس میانگین فرضی نمونهآزمون تی تک(: 6)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 94/94 744 0/1±31/1 741 نیروی انسانی

. بیشتر و به نوعی در سطح نـامطلوب بـود   4میانگین متغیر موانع نیروی انسانی از میانگین فرضی نشان داد ( 1)جدول 

 .معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد 11/1آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای 

از حد متوسط  نقش موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش در بعد آمادگی اجتماعی باالتر.7

 .است

 4ای جهت مقایسه میانگین متغیر موانع آمادگی اجتماعی بر اساس میانگین فرضی نمونهآزمون تی تک(: 7)جدول 

 معناداری df t میانگین تعداد متغیر

 111/1 13/91 744 33/1±19/0 741 آمادگی اجتماعی

بیشتر و به نـوعی در سـطح نـامطلوب     4میانگین فرضی نشان داد میانگین متغیر موانع آمادگی اجتماعی از ( 2)جدول 

 .معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تایید شد 11/1آزمون تی نشان داد این تفاوت در سطح خطای . بود

 . بین هر کدام از موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول رابطه وجود دارد.8

ضریب همبستگی بین موانع اجرایی( 8)جدول   

 شاخص ابعاد فنی ساختاری فرهنگی مالی انسانی مدیریتی آمادگی

 رابطه فنی 0      

      111/1  معناداری  

     0 12/1  رابطه ساختاری 

     111/1  111/1  معناداری  

    0 10/1  91/1  رابطه فرهنگی 

    111/1  111/1  111/1  معناداری  

   0 91/1  17/1  17/1  رابطه مالی 

   111/1  111/1  111/1  111/1  معناداری  

  0 21/1  99/1  13/1  11/1  رابطه انسانی 

  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  معناداری  

 0 12/1  11/1  14/1  21/1  12/1  رابطه مدیریتی 

 111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  معناداری  

0 13/1  24/1  24/1  91/1  13/1  17/1  رابطه آمادگی 

111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  معناداری  
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به عبـارتی  . های موانع اجرایی تحقق سند، رابطه مثبت و معنادار وجود داردنشان داد بین همه ابعاد و مولفه( 3)جدول 

 .افزایش هر کدام از این موانع باعث افزایش موانع دیگر می شود

 گیریبحث و نتیجه   

 بدین این. بود نامطلوب سطح در نوعی به و بیشتر فرضی، میانگین از فنی موانع متغیر میانگین داد ها نشانیافته

برنامه درسی ملی به  تحول، سند عملیاتی اهداف تحقق جهت در فارس استان مدیران و معلمان نظر از که معناست

 برنامه و آن در پسر و دختر آموزاندانش نقش و نیازها با متناسب آموزشی درستی تدوین و طراحی نشده است، برنامه

 به آموزاندانش همچنین. است نشده تدوین و تنظیم مناسبی شکل به و خوبی به آموزیمهارت و کارآفرینی جامع

 سند اهداف ایشان، نظر از دیگر سوی از. شوندنمی هدایت کشور آینده و حال نیاز مورد هایمهارت و هارشته سوی

 آموزشی فرآیندهای و محتوا تحول به ساختار، تغییر کنار در و نبوده فهم قابل و گیریاندازه قابل همه برای تحول

 اجرای مشکالت ترینعمدهکه نشان داد ( 0931) حسینینتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  .است نشده توجهی

اولویت یافتن کسب نمره به طه ایران شامل مواردی همچون حجم زیاد کتب درسی و در نتیجه متوس آموزش نظام

مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش، نظر که دریافت از ( 0931) یمنطقاست و پژوهش  جای یادگیری عمیق

 ینبودن بسترها ی،اجتماع یطدر مح یتشامل فقدان فرهنگ خالق یرانآموزش و پرورش ا یمشکالت برون سازمان

 .ست همسویی و مطابقت داردای آموزش های یجامعه به نوآور توجهی یب و در جامعه یتبروز خالق یالزم برا

این . بود نامطلوب وضعیت در نوعی به فرضی، بیشتر و میانگین از ساختاری موانع متغیر میانگین داد نشان نتایج

 زمینه در معلمان مناسب آموزش فارس، استان مدیران و معلمان نظر از تحول، سند اجرای در که نشانگر آن است

 ندارد، وجود اثربخش و سازنده مشارکت خانواده، و مدرسه بین است، نشده انجام آن، اجرای و تحول سند با آشنایی

 تربیت و تعلیم نظام ایشان نظر از همچنین. نیست تحول سند اهداف و مبانی با متناسب معلمان صالحیت ارزیابی نظام

 و فعال پژوهشگران از پرورش و آموزش در شود،نمی ارزیابی مناسبی ساختار با و قانونی صورت به عمومی و رسمی

  .ندارد وجود سالمی رقابت پرورش، و آموزش موسسات و مدارس بین و شودنمی حمایت مجرب

 این. بود نامطلوب وضعیت در نوعی به فرضی، بیشتر و میانگین از فرهنگی موانع متغیر میانگین داد نشان نتایج

- ایمشاوره خدمات فارس، استان مدیران و معلمان نظر از بنیادین، تحول سند اجرای در که است این بیانگر موضوع

 ایرانیاسالمی فرهنگ با متناسب مدارس آموزشی و درسی برنامه شود،نمی ارائه قبولی قابل شکل به مدارس در تربیتی

 تفکر فرهنگ معلمان، و مدیران بین همچنین و ندارد را الزم همکاری شهر، علمی و فرهنگی مراکز با مدرسه و نیست

 و آموزش ملی سند است که معتقد( 0937) مذنبینتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  .ندارد وجود پژوهش و

 به کامل توجه در ضعف فرهنگی، های تفاوت به کامل توجه عدم همچون بیرونی و درونی هاییچالش با پرورش

 مسیر بر فرهنگی و اجتماعی عوامل تأثیر چالش کشور و تربیت و تعلیم نظام بر آن سویه دو تأثیر و شدنجهانی مقوله

 را تحول سند شدن اجرایی که از جمله موانع( 0931) است و پژوهش عزیزی مواجه پرورش و آموزش بنیادین تحول

 .کرد همسویی و مطابقت دارد ارزیابی نگرشی موانع

 این. بود نامطلوب وضعیت در نوعی به فرضی، بیشتر و میانگین از مدیریتی موانع متغیر میانگین داد نتایج نشان

 فارس، استان مدیران و معلمان نظر از پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند اجرای در که است آن از حاکی وضعیت
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 سند اجرای در نگرآینده و راهبردی نگاه و پرورش و آموزش تحول پیشبرد در آگاه و توانمند رهبری و مدیریت

 علمی، نظر از مدیران یابد،می پایان یا کندمی تغییر سند اجرای روند مدیران تغییر با همچنین. ندارد وجود تحول

 نیز و ندارند اطالعی تحول، انتظار مورد رفتار از مختلف هایالیه مدیران و ندارند را الزم آمادگی مهارتی، و تخصصی

 ضمانت سند، اجرای برای آن، کنار در و است بنیادین تحول جدی موانع از یکی متمرکز مدیریت که بود این نشانگر

 دقیق طور به پرورش و آموزش تحول زمینه در مدیران سازمانی هایمأموریت و نشده بینیپیش مناسب، اجرایی

 سطوح در مدیران که دریافت انتصاب( 0933) دهقانی و همکارانپژوهش های  این راستا در .است نشده مشخص

 هایو شایستگی کفایت و نگرفته صورت ساالری شایسته براساس پرورش و آموزش سازمان و هادانشگاه مختلف

موانع که نشان داد  (0932) یحجازنیست و  هاد قبول و پذیرش آنمور پرورش و آموزش سازمان و هادانشگاه مدیران

معلم فکور  یتدر ترب یاندانشگاه فرهنگ یکارورز یدجد هموفق برنام یاجرا اصلی انعوماز  یو ساختار یریتیمد

 .موید نتایج تحقیق حاضر استهستند، 

 به. بود نامطلوب وضعیت در نوعی به بیشتر و فرضی میانگین از تجهیزات و مالی موانع متغیر میانگین داد نتایج نشان

 مالی منابع فارس، استان مدیران و معلمان نظر از بنیادین، تحول سند اجرای در دادمی نشان موضوع این که ای گونه

 و باشدنمی مدارس در تحول اقتضائات با متناسب مدرسه فضای است، نیافته تخصیص سند، تحقق جهت مناسبی

 دیگر سوی از و ندارد وجود مدارس همه در ورزشی فضای و آزمایشگاه کتابخانه، نمازخانه، مثل مناسب تجهیزات

-نمی برداریبهره بهینه صورت به فیزیکی و مادی منابع از نیستند، برخوردار مناسبی افزارینرم امکانات از مدارس نیز،

 آموزان دانش و معلمان اختیار در الکترونیکی بصورت درسی هایکتاب محتوای ملی، درسی برنامه براساس و شود

 . موید نتیجه فوق هستند( 0931)و اخوان  (0937) ، رعیت(0932) حجازی ،(0931) منطقی. است نشده داده قرار

این . بود نامطلوب وضعیت در نوعی به و بیشتر فرضی میانگین از انسانی نیروی موانع متغیر میانگین داد نتایج نشان

 مناسبی امتیازات و تسهیالت فارس، استان مدیران و معلمان نظر از تحول، سند اجرای در که است آن از حاکی بحث

. ندارد وجود معلمان هایتوانمندی ارتقا برای مناسب سازوکارهای و کارآمد انسانی نیروی نگهداری و جذب برای

 نیستند برخوردار تحصیلی هایپایه تمام در الزم تخصص از مدارس در موجود مشاورهای که بود این بیانگر همچنین

 منزلت و جایگاه از معلمان ونیز شودنمی انجام اثربخش و کارا صورت به معلمان خدمت ضمن هایآموزش و

 که دریافت( 0931)اخوان نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق  .نیستند برخوردار شانشأن در اجتماعی و فرهنگی

 یجذب و نگهدار ید،جد یروهایبحث نحوه استخدام ن، از مسائل و مشکالت وزرات آموزش و پرورش یاریبس

 یک عنوان به معلمان تخصص و نشان داد انگیزه که( 0937) است و رعیت وزارتخانه ینخبره و نخبه در ا های یروین

 .گردد همسویی و مطابقت داردمی محسوب پرورش و آموزش بنیادین تحول سند برای جدی چالش

 این. بود نامطلوب وضعیت در نوعی به و بیشتر فرضی میانگین از اجتماعی آمادگی موانع متغیر میانگین داد نتایج نشان

 نسبت باال، رده مدیران و ارشد مسئوالن فارس، استان مدیران و معلمان نظر از تحول، سند اجرای در که معناست بدین

 و ریزانبرنامه بین پرورش و آموزش تحول مورد در و دارند منفی نگرش آن شناسیآسیب و ساختار از انتقاد به

 نیست مشخص تحول سند با مردم بین نسبت که است این دهندهنشان همچنین. ندارد وجود مشترکی ادبیات مجریان

 سریع و روزانه تغییرات نیز و عجوالنه برخورد و اندنشده توجیه پرورش و در آموزش تحول به نسبت هاخانواده و
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 که یافتند دست نتیجه این به پژوهشی در( 0930) احمدی و نجفیدر همین راستا،  .است شده شتابزده اجرای باعث

 اخالقی هایارزش انتقال و نسل تربیت مرکز و بنیادین نهاد یک مثابه به خانواده به است بایسته و شایسته که گونه آن

 ایفای برای اجرایی راهکارهای و نشده کافی توجهی بنیادین تحول سند اصل و سند نظری هایبخش در تربیتی و

خود  مطالعه در( 0934) شریفی محمد .است نشده ارائه فرزندانشان تربیتی و تحصیلی امور در مشارکت و نقش

 اهمیت لحاظ از که کندمی اشاره همچنین و ندارند چندانی شناخت بنیادین تحول سند از مدیران و معلمان دریافت

 تحولی هایبرنامه در اجرایی مدیران دخالت میزان و کشور اقتصادی وضعیت به میتوان برنامه این راه سر بر موانع

 جلب باید که آنگونه عمومی، و رسمی تربیت نظام در هاخانواده دریافت که مشارکت (0934) حسینی .کرد اشاره

 منظور تحول سند در هاخانواده مشارکت برای جایی ها،گیریتصمیم و ها گذاریسیاست بعد در هنوز و است نشده

 .است نشده

به عبارتی . های موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول رابطه مثبت و معنادار وجود داردبین مولفهنتایج نیز نشان داد 

ها به عنوان یک سیستم اجتماعی از آنجا که سازمان. با افزایش هر کدام از این موانع، موانع دیگر نیز بیشتر می شوند

منظور از تفکر سیستمی، تفکر . الزم و ضروری استها امری شوند، وجود تفکر سیستمی در سازماندر نظر گرفته می

نگر است و اینکه همه اجزاء با هم ارتباط دارند در نتیجه وجود نقص در یکی از این ابعاد باعث نقص در سایر کل

 .گرددلذا وجود هر کدام از این موانع باعث ایجاد موانع دیگر می. شودابعاد می

رایی کردن و تحقق سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش، پیشنهاد می شود لذا به منظور کاهش موانع در جهت اج

 جامع گردد، برنامه تدوین و طراحی پسر و دختر آموزان دانش نقش و نیازها با متناسب آموزشی در بعد فنی، برنامه

 و حال نیاز مورد های مهارت و ها رشته سوی به آموزان مهارت آموزی، به دقت طراحی شود و دانش و کارآفرینی

در بعد . نیز توجه گردد آموزشی فرآیندهای و محتوا تحول شوند و در کنار تغییر ساختاری، به هدایت کشور آینده

گردد، بین مدرسه و خانواده،  انجام آن، اجرای و تحول سند با آشنایی زمینه در معلمان مناسب ساختاری، آموزش

 باشد، از تحول سند اهداف و مبانی با متناسب معلمان صالحیت یارزیاب مشارکت اثربخش برقرار شود، نظام

در . سالم ایجاد شود پرورش، رقابت و آموزش موسسات و حمایت گردد و بین مدارس مجرب و فعال پژوهشگران

 و فرهنگی مراکز با باشد، مدرارس ایرانی -اسالمی فرهنگ با متناسب مدارس آموزشی و درسی بعد فرهنگی، برنامه

 معلمان و مدیران تربیتی در مدارس تقویت شود و بین –الزم داشته باشند، خدمات مشاوره ای  شهر، همکاری علمی

در بعد مدیریتی، در اجرای سند تحول نگاه راهبردی و آینده نگر وجود داشته . پژوهش ترویج یابد و تفکر فرهنگ

رای اجرای سند، ضمانت اجرایی مناسب وجود داشته مهارتی تقویت شوند، ب و تخصصی علمی، نظر از باشد، مدیران

در بعد مالی، . مشخص گردد دقیق طور به پرورش و آموزش تحول زمینه در مدیران سازمانی های باشد و مأموریت

مدارس باشد،  در تحول اقتضائات با متناسب مدرسه منابع مالی مناسبی جهت تحقق سند، تخصیص یابد، فضای

 نرم وجود داشته باشد، امکانات همه مدارس در ورزشی آزمایشگاه و فضای کتابخانه، نمازخانه، مثل مناسب تجهیزات

در بعد نیروی انسانی، . برداری گردد بهره بهینه صورت به فیزیکی و مادی منابع افزاری مدارس تقویت شود و از

گردد، سازوکارهای مناسبی برای  تسهیالت و امتیازات مناسبی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد فراهم

ارتقا توانمندی های معلمان ایجاد شود، آموزش های ضمن خدمت معلمان به صورت کارا و اثربخش انجام گردد و 
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در بعد آمادگی اجتماعی، نسبت بین . معلمان از جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی در شأن شان برخوردار شوند

 تحول مورد توجیه گردند و در پرورش و آموزش تحول به نسبت ها خانوادهمردم با سند تحول مشخص گردد، 

 .مشترکی ایجاد شود ادبیات مجریان و ریزان برنامه بین پرورش و آموزش

ها انجام گردد، مقایسه تطبیقی موانع سند در بعد پژوهشی پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر کالن شهرها و استان

همچنین . ها پیشنهاد دیگری استصورت گیرد، انجام این پژوهش با استفاده از سایر روشتحول در چند استان 

 .تر صورت گیردبررسی هر یک از موانع به صورت پژوهش جدا و به شکل عمیق و دقیق

 منابع

 فارسی

 وزارت در فرهنگی گذاریسیاست تحلیل و تجزیه و بررسی و نقد(. 0931. )زهرا کوپایی، اسحاقی. سعید خوان،

 .آموزشی هاینوآوری فصلنامه .بنیادین تحول سند بر تأکید با ایران پرورش و آموزش

 و آموزش معلمان دیدگاه از پرورش و آموزش بنیادین تحول روی پیش موانع بررسی(. 0931. )سکینه امراللهی،

 گروه انسانی، علوم دانشکده رجایی، شهید دانشگاه ،ارشد کارشناسی نشده منتشر نامهپایان. تهران 2 منطقه پرورش

 .مدیریت

 سند در تعلیماتی راهنمایی و نظارت جایگاه(. 0934. )راحیل خواه،رحمان. مریم شوقی،. مجتبی بذرافشانمقدم،

 . 79-49: 7 ،1 ،تربیت و تعلیم مبانی نامهپژوهش مجله .پرورش و آموزش تحول

. پرورش و آموزش بنیادین تحول سند گیریجهت اساس بر مدرسه و خانه مشارکت(. 0934. )مریمسیده حسینی،

 .11-90 ،ابتدایی آموزش ملی همایش مقاالت مجموعه

 فصلنامه. فرهنگیان دانشگاه در کارورزی جدید برنامه موفق سازیپیاده موانع واکاوی(. 0932. )اسد حجازی،

 .21-42(:12) 021 ،آموزشی هاینوآوری

 انتقادی تحلیل(. 0934. )نادر سلسبیلی،. غالمرضا نژاد، حسین حاج. محمود محمدی،مهر.  سیدمحمدحسین حسینی،

 و انسانی علوم پژوهشگاه .انسانی علوم هایریزیبرنامه و متون انتقادی پژوهشنامه درسی، برنامه تغییر الگوهای

 .791-033(: 4) 01 فرهنگی، مطالعات

 بنیادین تحول سند به توجه با "دارم دوست که ایمدرسه" های ویژگی(. 0930. )حمیدرضا بابایی، حاجی

 .24-10(: 47) 00. آموزشی هاینوآوری فصلنامه. پرورش و آموزش

 : رهبری معظم مقام رسمی سایت از برگرفته. فرهنگیان دانشگاه در بیانات(. 0932. )علی سید ای،خامنه

http:// Khamenei.ir// 

 برنامه اجرای در مدیریتی هایچالش(. 0933. )حسین ثانی، جعفری. سید محمد میر زاده،عباس. مرضیه دهقانی،

 برنامه مطالعات انجمن ساالنه همایش نهمین مقاالت مجموعه .پرورش و آموزش با مقایسه در هادانشگاه درسی

 .ایران درسی
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 مدارس مدیران دیدگاه از آن روی پیش هایچالش و پرورش و آموزش بنیادین تحول سند(. 0937. )جواد رعیت،

 .قزوین آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی منتشر نشده نامهپایان. قزوین استان ابتدایی

 آموزش بنیادین تحول سند به نسبت اول متوسطه آموزاندانش والدین نگرش بررسی(. 0931. )طاهره رحیمی،

 و تربیتی علوم دانشکده مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نشده منتشر نامه پایان .وپرورش

 .روانشناسی

 کل اداره سایت وب در دسترس قابل .پرورش و آموزش بنیادین تحول سند(. 0931. )فرهنگی انقالب عالی شورای

 /http://mebtedaei.yazdedu.ir: یزد استان پرورش و آموزش

 سایت وب در دسترس قابل. ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه(. 0930. )پرورش و آموزش عالی شورای

 /http://mebtedaei.yazdedu.ir:  یزد استان پرورش و آموزش کل اداره

 . نور آوای: تهران. آموزشی مدیریت و سازمان در مباحثی(. 0932. )علیسید سیادت،

 .012شماره معلم، رسانه .بنیادین تحول سند شدن اجرایی هایچالش(. 0931. )ژیال عزیزی،

 در شده ارائه عملیاتی هایبرنامه اجرای چگونگی بررسی. (0934. )صمد ایزدی،. کبری فیروزجایی، تبار غالمعلی

 .21 ،عمل و نظر فاصله: ایران درسی برنامه مطالعات انجمن. پرورش و آموزش بنیادین تحول سند

: تهران. فرددانایی حسن و الوانی مهدی ترجمه. سازمان در تحول مدیریت(. 0923. )سسیل بل، اچ وندال، فرنچ،

 .صفار

 و آموزش ملی سند( شدن اجرایی) تحقق در برانگیز چالش هایزمینه و عوامل تببین(. 0937. )صالح محمد مذنبی،

 آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی نشده منتشر نامهپایان(. راهکارها به نگاهی با) ایران اسالمی جمهوری پرورش

 .روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده مرکزی، تهران واحد اسالمی

 در تغییر ملی همایش. آن هایچالش و آموزشی نظام بنیادین تحول سند(. 0937. )هادی پورشافعی،. رضا مرادی،

 . 423 ،پرورش و آموزش هایدوره درسی برنامه

 .شهر به شرکت: مشهد. متوسطه آموزش ریزیبرنامه مبانی(. 0930. )اهللنعمت پور،موسی

 راهبرد فصلنامه. ایران درسی برنامه و آموزشی نظام در تغییر بر حاکم رویکردهای(. 0930. )اهللنعمت پور،موسی

 .711-744: 03و02 فرهنگ،

(: 01) 1 ،آموزشی های نوآوری فصلنامه. آموزشی هاینوآوری فراروی های چالش بررسی(. 0931. )مرتضی منطقی،

00-41. 

 سند درباره سقز شهرستان مدارس مدیران و معلمان هایدیدگاه و شناخت مطالعه(. 0934. )رحیم محمدشریفی،

 علوم و روانشناسی دانشکده تبریز، دانشگاه ،ارشد کارشناسی نشده منتشر نامهپایان. آن اجرایی موانع و بنیادین تحول

 .تربیتی

 ارشد کارشناسی دوره درسی برنامه: عالی آموزش درسی برنامه تغییر. (0930. )هدی فتاحی، و مرتضی کرمی،

 .77-0 ،(4) 7 ،درسی برنامه مطالعات فصلنامه. آموزشی ریزی-برنامه



 7531 زمستان                              ( 35مسلسل ) ولا، شماره مدهارچه سال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

44 

 بر تأکید: پرورش و آموزش بنیادین تحول سند تربیتی نظام در رسانه نقش بررسی (.0939. )شهناز هاشمی،

 .03-1(: 4) 71 ،رسانه فصلنامه. ایرسانه سواد آموزش ضرورت

 و 03 ،فرهنگ راهبرد فصلنامه. پرورش و آموزش در بنیادین تحول مدیریتی الزامات(. 0930. )مهدی ادهم، نوید 

02 :731-979. 

 در آن جایگاه بررسی و اسالم دیدگاه از خانواده کارکرد و نقش اهمیت،(. 0930. )حسین احمدی،. ابراهیم نجفی،

 .91-2(: 3) 0 ،پژوهش و خانواده فصلنامه. پرورش و آموزش بنیادین تحول سند
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