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 چکیده

 ،نیادی. سند تحول بنمیبا آن مواجه هست ییآموزش ابتدا ۀحوزاست که امروزه در  یمسائل نیزتریبرانگبحث از  یکی یآموزش ت یفیک 

را  یآموزش ت یفیک  ،مهم نیبه ا براساس. دهدیم قرار موردتوجه هاآن یبه کمال مطلوب را برا دنیو رس رانیفراگ  ۀجانبهمهرشد 

در  رودیمانتظار  ،یباالدستاسناد  ریو سا نیادیدر سند تحول بن شدهمشخصنمود که با توجه به اهداف  انیب یبمطلو راتییتغ توانیم

 .دیآموزان بروز نمادانش

 بر  مشکیشهرستان اند ییمقطع ابتدا یآموزش ت یفیمدل سنجش ک  یدر طراح یسازمانبرونعوامل  نییتع ،پژوهش نیاز انجام ا هدف

که  ییآموزش ابتدا ۀو کارشناسان حوز دی، اساتنظرانصاحب  نفر از 18پژوهش را  یآمار ۀ. جامعباشدیم یدتئور گراند ۀینظر یمبنا

موفق  یهاتجربه یدارا ایپژوهش و مطالعه  ی، دارانظرصاحب  مشکیشهرستان اند ۀحوز یموزشدر مباحث مربوط به مسائل آ

از  همچنینشدند.  لیمرحله تحل نیدر چند هادادههدفمند انجام و  صورتبه یریگنمونه حاضر در پژوهش .دندهیم لی، تشکاندبوده

 قیاز طر شدهانجام یهامصاحبهحاصله از  جینتا بر بنااست. استفاده شده هاداده یگردآور یبرا رساختارمندیباز و غ ق،یعم ۀمصاحب

شهرستان  ییمدارس ابتدا یآموزش ت یفیمدل سنجش ک  یدر طراح شدهشناسایی یسازمانبرونعوامل  ،یباز و محور یکدگذار

 .است یجامعه و س ،خانواده، فرهنگاند از عبارت مشکیاند

 یگراندد تئور ،یآموزش تیفیک ،یسازمانبرونعوامل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مستمر  یاز منابع و امکانات است. ارتقا نهیبه ۀاستفادبرخوردار بوده و هدف آن  یاژهیو ت یاز اهم همواره یدر نظام آموزش ت یفیک 

و  تیفیقضاوت در مورد ک  امکان یدرون یابیارز به همین جهت  ؛باشدمیکشور  یآموزش یابیارز ییغا، هدف وپرورشآموزش ت یفیک 

در  خصوصبه یآموزش ت یفیتوجه به ک  یاز انقالب اسالم پس یهاسال  در. آوردفراهم میبه اهداف نظام آموزش را  یابیدست

 یو بهبود آموزش در اغلب کشورها ت یفیک  یابیمرتبط با ارز یهاکوشش امروزهاست.  افتهی ت یاهم شیازپشیب وپرورشآموزش

 یو اعتبارسنج یابیدر ارز یالمللنیبو  یامنطقه ،یمل یهاسازمان جادیمنجر به ا هاکوشش نیاز ا یجهان رو به گسترش است. برخ

مقاطع  نیترمهمو  نیتریاساساز  ییمقطع ابتدا ،یهر کشور یرسم وپرورشآموزش(. بدون شک در نظام 1396نژاد،  ی)بزرگ  اندشده

اوصاف  نیبا ا .باشندینمبرخوردار  یتیاهم نیاز چن یلیتحص یهادورهاز  کیچیهکه گفت  توانیم جرئت بهو  رفتهشمار به یلیتحص

 تیفیک  ت یبا توجه به اهم .است  یمتحول کنون یایدر دن یضرور اریبس یمدارس، امر یآموزش تیفیمستمر ک  یابیو ارز یطراح

در جهت رفع )مسئله ذکر شد  انیکه در ب یبه مطالب ت یو با عنا (قرار گرفته همگان موردتوجه که امروزه) ییمدارس ابتدا یآموزش

و  سازدیم انیخود را نما ییمدارس ابتدا یآموزش تیفی، سنجش ک (با آن مواجه است  ییکه آموزش مقطع ابتدا ییهابحرانمشکالت و 

تحقق نظام  یمؤثر برا یراهکارها نییو تب هاچالششناخت  منظوربه لذا ؛شودی ممطرح  یامروز ۀدر جامع ۀ مهممسئل کی عنوانبه

ضرورت  ،مدل مناسب  کی یطراح ،ییمدارس ابتدا یآموزش ت یفیک  یریگ اندازهآن سنجش و  یو در پ ایو پو  تیفیباک  یآموزش

 یسازمانبرونعوامل » ،مقطع نیدر ا یآموزش ت یفیک  شیو افزا هابحران نیدر جهت رفع ا که میدار ی پژوهش سع نیدر ا .دینمایم

مثبت در جهت  یتا بتوان گام یمکن ییرا شناسا «مشکیندشهرستان ا ییمدارس ابتدا یآموزش ت یفیمدل سنجش ک  یمؤثر در طراح

 ۀ مطالع ،هدف نیتحقق ا ۀو الزم برداشت نیادیتحقق اهداف سند تحول بن یدر راستا وپرورشآموزش یهارسالت اهداف و  شبردیپ

 است. نیشیپ یهاپژوهش

و  هاسازمان یآموزش ت یفیک  هاآن از  یاریاست و بسانجام شده یادیز یهاپژوهش ،یآموزش فت یک  خصوصهبو  ت یفیک  ۀنیزم در

مدل  یدر مورد طراح ی. مطالعات پژوهشانددادهقرار  یموردبررسو ...( را  هادانشگاه ،یاحرفهو  ی، فنهامارستانیب) گرید یهانهاد

بر دال  یپژوهش گونهچیهکشور  نادر و اندک است و تاکنون در داخل اریبس ،ییمدارس ابتدا الخصوصیعلمدارس،  تیفیسنجش ک 

است. با نبوده ت یرؤقابلپژوهشگر  یبرا« مشکیشهرستان اند ییمدارس ابتدا یآموزش تیفیسنجش ک  یبرا یمدل یابیاعتبارو  یطراح»

  ران یا یمؤثر در نظام آموزش یانهیزمبه عوامل  با توجهو  ییمقطع ابتدا رد ژهیوبه وپرورشآموزش ادیز اریبس ت یاهمتوجه به 

 یابیاعتبارو  ی، طراحسازدیم زیجهان متما یآموزش یهانظام رینظام و اهدافش را از سا نیا ( کهو... ی، اجتماعیاسی، سیفرهنگ)

مورد صورت نگرفته  نیدر ا یتاکنون پژوهش اگرچهاست.  یضرور اریبس یامر ،ییمدارس ابتدا یآموزش ت یفیسنجش ک  یبرا یمدل

 یاست که برخدر داخل و خارج از کشور انجام شده ت یفیو سنجش ک  یآموزش ت یفیک  ،یاعتبارسنج ۀنیزمدر  یاریبس یهاپژوهشاما 

 باشد:مشاهده می( قابل2( و )1) هدر جداول شمار هاآن یو دستاوردها هاپژوهش نیاز ا
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 در داخل کشور  شدهانجام  یهاپژوهش : 1جدول  

 هاافته ی نیترمهم سال اجرا عنوان طرح پژوهشگر فیرد

 ی صور می مر 1

 

 

  بر ارائه مدل مناسب عوامل مؤثر

 ییابتدا در مدارس یآموزش تیفیک

 شهر تهران 

1399 

، در مدارس برنامهفوق یهات یفعالبر  رانی شامل )توجه مد یتی ری عوامل مد

مستمر عملکرد(،   یابی بر ارز و توجهمعلمان  سی تدر ۀبر نحو رانی توجه مد

 ی معلمان، توجه بر توانمندساز نشی گز ۀشامل )توجه بر نحو  یعوامل سازمان

  ، یمقررات کاربرد م یو تنظ نی تدو ،یآموزش ی بر محتوامعلمان، توجه 

 ( یآموزش زاتیو تجهامکانات  یروزرسانبهمناسب و  انهیبودجه سال صیصتخ

معلمان، توجه بر   یکالم یهامهارت شامل )توجه بر  ی عوامل مهارت و

  ( جزء معلمان یآموزش یهامهارت معلمان و توجه بر  یرکالم یغ یهامهارت 

 .دنباشی م یآموزش تیفیک یهامؤلفه 

 یاتیحریپ سارا 2

 

 

عوامل مؤثر در   مندنظام مرور 

  دورهسنجش مدارس اثربخش 

 ییابتدا

1398 

 

و معلمان(، رفتار افراد  ران ی عوامل مرتبط با رفتار افراد در مدرسه )عمدتاً مد

 ۀبرنام تیفی)همانند ک یمواد آموزش تی(، وضعنی مرتبط با مدرسه )عمدتاً والد

 نی جو مدرسه( در ا ای  طیمدرسه( و فرهنگ مدرسه )همانند مح یآموزش

 اند. قرار گرفته موردتوجه اریبس لعهمطا

 جورشادت  دهیحم 3

 

 

 و عوامل مؤثر بر  تیفیک

 آموزش  تیفیک یارتقا 
1397 

 

آموزش   تیفیک یبر ارتقا را ریارتباط و تأث نی شتریباصلی ذیل  عوامل

 : اندداشته

 ،یفضا و امکانات آموزش ،یدرس ۀبرنام تیفیکدانشکده،  یهارسالت  اهداف و 

 ،اتیداس  یرفتار یهامهارت  ،یابیانجام ارزش ،یریادگی و  سی تدر ندی فرا

 ، یآموزش یاربرد استاندارهاک ان،ی دانشجو اتید واست یاحرفه  یهامهارت 

 موجود سی تدر یهاروش   یرگذاریتأث

 ی وی خد اسداله 4

 

 

 سی تدر تیفیبر ک  رگذاریتأثعوامل 

 انیدر دانشگاه فرهنگ 
1397 

 

 ــس ی آمــوزش و تدر ــتیفینقــش را در ک نی شــتریبذیل  عوامل

   :دارند انیدانشــگاه فرهنگ

 یابیارزش ،یدرس ۀموفق برنام ی، اجرا اتیداس یاحرفه و  یفرد یهایژگی و

 ی ساختاردانشگاه، عوامل برون یکی زیف یکالس، فضا تی ری مد ،یآموزش

 ( یسازمان_یطی)مح  یساختار( و درونوپرورشآموزش )
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 شدهانجام  یخارج یهاپژوهش  :2جدول  

 هاافته ی نیترمهم سال اجرا عنوان طرح پژوهشگر ردیف

 1و آنسمن  فردیس 1

 

  تیفیک  تی ری مد ریتأث

 یریادگی و  سی بر تدر
2018 

.  انددانسته  ــمیعق ــتیفیک ـتی ری توجه به مد را بدون یریادگی و  سی تدر

 ری ناپذییجداآن را بخــش  ــتی ری و مد ــسی تدر ــتیفیک همچنین

خاص و عوامل   اندازچشم که منوط به  اندکرده ذکر  یاصالحات آموزش

 شود. دهی د  دی با یندی فرا کی است که با  یـادی ز

 2ستنهارت و همکاران  2
  یریادگی آموزش و  تیفیک نیتضم

 2017 ی در آموزش عال

تخصص نوظهور   کی را  یدر آموزش عال یریادگی آموزش و  تیفیک نیتضم

از  یبخش یریادگی و  سی تدر تیفیک ن یتضم کهی طوربه؛ اندکردهفرض 

 است. شده شناختهدر سراسر جهان  تی فیک تی ری و مد هادانشگاه  یحکمران

  یو کار یعوامل سازمان یبررس 3و همکاران  ورزی ا 3

 مؤثر بر توسعه 

2016 

از طرف سرپرستان  یاجتماع تی حما ،یریادگی جو مناسب  اند که مطرح کرده

را بر   ریتأث نی شتریب ،یریادگی  ی برا یریادگی و ارزش  کی و همکاران نزد

 . دنکاهی م زین یعوامل از فشار کار  نی معلمان داشته و ا یاحرفه  توسعه

 4هباکووا  5

 
 

   تیفیبر ک مؤثرعوامل 

 ی زبان خارج سی تدر
2015 

معلمان،  سی تدر یهامهارت اطالعات، تخصص معلمان،  یاستفاده از فناور

  رگذار یتأث ساتیدا سی تدر تیفیبر ک انی و تعداد دانشجو یدرس ۀبرنام یمحتوا

 است. 

 2015 مدارس  تیفیک 5سی وی د 6

که   داندی م یاتیو ح یاز موارد اساس یکی در مدارس را  تیفیتوجه به ک

از   یبیترک ۀمثاببه  توانی مرا  ت یفیک رای ز سزا بر سرنوشت کشور داردبه یریتأث

 انیب  ی آموزش طی و شرا یتوان نوآور  ،ییپاسخگو  ،یاثربخش ،یورهره ب ،ییکارا

 کرد. 

 6و همکاران  سوایدور 7

 

   سیتدر یابیو ارز یبررس

 ی در آموزش عال
2015 

 و یشغل  ۀندی آ یبرا انیدانشجو  یاثربخش آمادگ ۀلیوس  کی یابیارز

در  سیتدر یابی ارز نی ب همچنین   .است ان یدانشجو تیشخص یریگشکل

 . باشدمیبرقرار  یقیعم  ۀرابط یآموزش عال  تی فیو ک یآموزش عال

 

 

 
1 Seyfried & Ansmann 
2 Steinhardt 
3 Evers, Van der Heijden & Kreijns 
4 Hubackova 
5 davies 
6 Durišová, M.; Kucharčíková, A. & Tokarčíková , 
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 ادیبنداده هی نظر

 یهانهیشیپو  اتیمقاله مطابق با ادب نیکه در ا میالزم دانست ،میابردهبهره  ادیبنداده ۀیپژوهش از نظر نیدر انجام ا نکهیبا توجه به ا

 .میداشته باش یااشارهمذکور مختصراً به آن  ۀیموجود در رابطه با نظر

ل کها شحاصل از داده یم اصلیمفاه یبر مبنا هینظر ،ق آنیکه از طر شودیپژوهش محسوب م یاز راهبردها یکی ادیبن داده هینظر

 «یاو کتابخانه یا»قفسه ۀیخلق نظر گونهنی. اکل است ت از جز بهکن راهبرد حریدر ا هینظر یریگ لکروند ش به عبارت دیگر؛ ردیگ یم

روش  کیرا  ادیداده بن ۀینظر .شودی م جادیاند، ارا تجربه کرده یندیکه فرآ کنندگانشارکت م یهابلکه بر اساس داده ؛باشدنمی

ها و داده یگردآور نیب ادیداده بن ۀینظر درواقع .داندیم هینظر کی جادیا یبرا یاسهیو مقا یتعامل ،یوبرگشترفت  ییاستقرا

 (.1386، و همکاران فردییاز دانا لنق به 1398،یرومزاست )و اصالح  وبرگشت رفت در حال  ،یسازمفهوم

 هستند: ذیلبه شرح  ییهایژگ یو یدارا شوندیم دیتول ادیبنداده هیکه از روش نظر ییهاهینظر

 ۀنیممکن در زم یدر مورد رخدادها ییشگو یو امکان پ دنسازیم موردمطالعهموضوع  حیو تشر حیرا قادر به توض پژوهشگر •

 . دنآوریپژوهش را فراهم م

 .دنکنیو در آن مشارکت م هستندموضوع موردمطالعه مؤثر  ینظر یمبان شرفت یپ در •

 د.نکاربرد دار زیموضوع موردمطالعه ن یعمل یهانهیدر زم ،ینظر یبر مبان عالوه •

 دنرسانیاز شناخت نسبت به داده م یانگرش به موضوع موردمطالعه فراهم آورده و پژوهشگر را به مرحله یبرا یاتازه کردیرو •

 د.نمعنا و مفهوم ببخش شدهید به داده گردآورنکه بتوان

 (1386 ان،ی. )منصوردینمایم لیموردنظر را تسه ۀنیدر زم یآت یهاپژوهش •

 ۀشدنیتدو شیموجود و از پ یهاهیاتکا به نظر یتا بجا دهدیگوناگون امکان م یموضوع یهابه پژوهشگر در حوزه ادیبنداده ۀینظر

 نیکه بر اساس ا یاو گزاره هیموضوع نشانگر آن است که هر نظر ن یدر ا Grounded ۀ . واژدیو گزاره اقدام نما هینظر نیبه تدو ،خود

کسب شناخت  یبرا یراهبرد Groundedاست. درواقع نهاده شده انیبن یواقع یهامستند از داده یانهیزم رب ،شودیم نیروش تدو

محدود  نهیدانش ما در آن زمانجام نشده و  یاها پژوهش جامع و عمدهکه قبالً در مورد آن یموضوع موردمطالعه و موضوعات رامونیپ

 (.1386ران، وهمکا فردیینقل از دانا به 1398،ی)رومز باشد، میاست 

 اد، مطرح هستند:یداده بن یپردازهیافت مسلط در نظریره سه

 . شودیشناخته م Strauss & Corbinه با اثر ک مند نظام افت یره (1

 .است  Glaserه مربوط به اثر ک  ظاهرشوندهافت یره (2

 .شودیم یبانیپشت Charmazه توسط ک انه یگراساخت  افت یره (3

ها را . مقولهدل هستنیتحل یادیبن یم واحدهایها« استوار است. مفاههیها« و »قضم«، »مقوله یبر سه عنصر: »مفاه بنیادنظریۀ داده 

ا طبقه را  یمقوله  یکل کیتش ،هم قرار گرفتن چند مفهوم نارک ا یب کیتر یعنی؛ نمود فیتعر میاز مفاه یاطور خالصه طبقهبه توانیم

 میاهمقوله و مف یکن یب افتهیمیانگر روابط تعمیه بک ها« هستند هیز »قضین عنصر نی. سوماندهین نظریتدو یهاشالودهها د. مقولهندهیم

 (.1386و همکاران،  فردییدانان است )یمع یهان مقولهیآن و ب
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 اطالعات شامل سه مرحله است:  ی. کدبندشوندیم یکدبند یو متن یامصاحبه یهاداده ،هیل نظریند تحلیفرا در

 زبا یکدگذار (1

 یمحور یکدگذار (2

 یانتخاب ای ینشیگز یکدگذار (3

به سطر، عبارت به  رسط یبا کدگذار تواندیم هیاول ی. کدبندردیگ یصورت م هیثانو  یو کدبند هیاول یکدبند ۀباز در دو مرحل یکدبند 

 ۀسیبا مقا هیثانو  ی. در کدگذارشودیکد الصاق م ایمفهوم  کیها ها انجام شود. به هرکدام از آنپاراگراف به پاراگراف داده ایعبارت 

از  یو محدود مشخص( به تعداد ممفاهی_ها )کدهاانبوه داده لذا د؛نریگ یواحد قرار م یاموارد مشابه و مشترک در قالب مقوله م،یمفاه

 (1392. )محمدپور، شوندبه هم مرتبط میو  قرارگرفته گریکدیها در کنار مقوله نی. سپس ادنابییعمده کاهش م یهامقوله

ه در حال ک  یندیز فرآک رده و آن را در مرک باز را انتخاب  یدگذارک  ۀمرحل ۀمقول یکاد، یبنداده پردازه ی، نظریمحور یدگذارک  در

اند از: گر عبارتید یهان مقولهی. ادهدی ها را به آن ربط ممقوله گریسپس د و (یمرکز دهیعنوان پد)به داده قرار ،آن است  یبررس

 دهی« نامیدگذارک  یه »الگو ک نمودار است  یکم ین مرحله شامل ترسی. اامدهایو پ اهبردهار ،یعلّ طیشرا، گرو مداخله یانهیزم طیشرا

 ن الگو، شش جعبه )مقوله( از اطالعات وجود دارد:ی. در اشودیم

 .گذارندیم ریتأث یمحور ۀه بر مقولک  یطیمربوط به شرا ییها: مقولهیعلّ طیشرا •

 .گذارندیم ریتأثکه بر راهبردها  یخاص طی: شرانهیزم •

 ند است.یه اساس فرآک  یادهیاز پد یصورت ذهن یک: یمحور ۀمقول •

 . گذارندیم ریه بر راهبردها تأثک  یعموم یانهیط زمیگر: شرامداخله طیشرا •

 .دنشو یمنتج م یمحوردهیپده از ک  یخاص یهاکنشا برهمیها : کنشراهبردها •

 حاصل از استخدام راهبردها. یهای: خروجامدهایپ •

. خط ردیگ یخط داستان صورت م قیکار از طر نیاست. ا یاتیح یها امرمقوله یمنطق انیو ب حیتوض ،یمحور یکدگذار ۀمرحل در

افراد  یهاقولاستناد به نقل و هاخالصه ها،ادداشت یعمده با ارجاع به  یهاجزء مقولهمفصل و جزءبه حیداستان عبارت است از توض

 موردمطالعه.

 ایمرتبط ساخته  گریکدیکه طبقات مدل را به  شودیمارائه داده یحاتیتوض ایها قبل، گزاره ۀبر اساس مدل مرحل ینشیگز یکدگذار در

به  ت یوضع سیپژوهشگر کار را با ارائه ماتر ،شرفتهی. در حالت پسازدیمرتبط م گریکدیکه طبقات مدل را به  دهدیرا شکل م یداستان

 .بردیم انیپا

بلکه  ؛ست ا هاهیفرض ۀ دهندارائهعمده و نه  میمفاه یاینه گو  ،نهیشینکته توجه داشت که مرور پ نیبه ا دیبا ادیبنداده ۀینظر ۀحوز در

. به آوردیمطالعه فراهم م یبرا یاهیما ،خرد جهیدرنتو  باشدمیدر دانش موجود  یریسوگ ینوع اینشانگر وجود شکاف  نهیشیمرور پ

را دارد که در  یسودمند نیا نهیشیو افکار خود را کنار بگذارد. مرور پ هادهیپژوهشگر تا حد امکان ا گردد کهمی هیجهت توص نیهم

 (.1396،یمراد )فراهم آورد  یمدل نظر یبرارا  یرونیب ت یتا حما دینمایم نهیشیبه پ یهنگام ارائه داده، ارجاعات
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 روش پژوهش

 بخش کیفی  

که در مباحث مربوط  ییآموزش ابتدا ۀو کارشناسان حوز دی، اساتنظرانصاحب نفر از  18 را یآمار ۀپژوهش، جامع  نیا یفیدر بخش ک 

 دهند می لی، تشکاندبودهموفق  یهاتجربه یدارا ایپژوهش و مطالعه  ی، دارانظرصاحب  مشکیشهرستان اند ۀحوز یبه مسائل آموزش

مرحله  نیدر چند هاداده( استفاده و 2001و اشتراوس ) نیاز روش کورب هاداده لیتحل یهدفمند انجام شد. برا صورتبه یریگ نمونهو 

سؤال  کیها استفاده شده است. مصاحبه با داده یگردآور یبرا رساختارمندیباز و غ ق،یعم ۀاز مصاحبپژوهش حاضر شدند. در  لیتحل

 و کنندگانشرکت  قیتشو  یبرا یاکتشاف تسؤاالو سپس  شدهشروع ییمدارس ابتدا یزشآمو  ت یفیک  سنجش مورددر  یو کل عیوس

از  گرفت.جلسه انجام  کی یساعت بوده و در طمین باًتقری هامصاحبه. مدت ندشد دهیپرس ترقیعمبه اطالعات  یابدستی

 قیعم یهادادهبه  یابیتا دست هامصاحبههمچنین کنند.  نتعیی خود دلخواهبه را مصاحبه مکان و زمان تا شد خواسته کنندگانشرکت 

مجزا  یهالیفا در و جدا بودند، هامصاحبهشده در  دهیپرس تسؤاالکه مربوط به  ییهاپاراگراف ای. عبارات، جمالت ندافتیادامه 

ممکن بود در  رای، از دست نروند زشتنددا یکمتر ت یکه درصد اهم یانجام شد که اطالعات لیدل نیکار به ا نیا ؛شدندیم ینگهدار

 یکوتاه از معن فیتوص کیمهم،  ۀهر جمل یبراپس از آن بعد  .جمالت مهم( دنیکش رونبیشود ) مشخص هاآن ت یاهم یمراحل بعد

 یمعان جادیا) شودمشترک حاصل  یمعن کیشدند تا  ب یترک  باهماز جمالت  دهیکش رونیب یمعان . سپس شدیمپنهان در آن نوشته 

و  به بحث گذاشته  جادیا هادستهجداگانه در  طوربهفرموله شده،  یاز معان یبعد عبارات و جمالت کوتاه ۀمرحلفرموله شده( در 

 نیمضام ،صالحی ذنفر از افراد  کیمرحله،  نای در هادادهاعتبار  نییتع یاعتبار است. برا یهاشاخصاز  یکی ،نی. تکرار مضامندشد

 یهادسته درون در( هاتم) نمضامی دادن شکل و هادستهفرموله شده در داخل  یقرار دادن معانداد ) قیتطب عاترا با اطال آمدهدست به

 یتیروا فی. توصندنوشته شد وارت یروا یاخالصه صورتبه و انتخاب پژوهشگران رنظاتفاقاطالعات با  یدیکل می. مفاهمتفاوت(

و سپس نفرات  شده خالصه توسط پژوهشگر نوشته نیخالصه است. ا صورتبهو  هامیبدون ا در قالب جمالتِ هاافتهی انیب منظوربه

 مختصر(. یتیروا فیتوص کی جادیاکردند ) حتصحی را هاآنپژوهشگر  اتفاقبه گرید

 شماره. جدول اندشده دیقمختصر  طوربه ذیلکه در جدول  یباز و محور یکدگذار قی، از طرشدهانجام ۀمصاحب 18حاصل از  جینتا

جامعه و  ،را خانواده، فرهنگ مشکیشهرستان اند ییمدارس ابتدا یآموزش تیفیمدل سنجش ک  یدر طراح یسازمانبرونعوامل  (3)

  .کندیم انیب است یس

 هاشوندهمصاحبه یباز و محور ی: خالصه کدگذار3جدول 

عوامل 
برون 

سازمان
 ی

 خانواده

 -B31-E3-H6-I4-I8-J10-L5-N6-O6 ها با مدرسه خانواده  یهمکار

 E13-F13 دانش آموزان  تی ها در هدانقش خانواده

 -B11-N7-B31 وپرورشاز اهداف آموزش  نی والد یآگاه

 

 

 فرهنگ و اجتماع 

-A6-B5-B26-C18-C22-C23-C32-D7-D24-E5 ی مسائل فرهنگ

E18-D25-F2-G12-J16-K5-N8-O11-O12-Q8-R5- 
-A7-B26-C23-C32-D7-E5-F2-G12-J16-N8-O11 ی مسائل اجتماع

Q8-R5- 
 -A10-B26-C23-C32-D7-E5-E23-J16-O11 در مدارس  یاهداف اعتقاد یو اجرا نییتع

 -A11-B5-I7-O11 در مدارس  یاهداف اخالق یو اجرا نییتع

 B5-E22-I7-O11-Q8 یتیبه امور ترب یبخشتیفیک

 سیاست
 A8-C23-C32-D7-J16-R5 یاسیمسائل س

 -B30-G13-N8-O7 حاکم بر جامعه استیس
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 پژوهش یبخش کم

 یو نمونه آمار جامعه •

 1397-1398 یلیدر سال تحص مشکیشهرستان اند ییآموزش ابتدا نیو معاون رانیشامل آموزگاران، مد یدر بخش کم یآمار ۀجامع

انتخاب شدند. الزم   یتصادف یریگ حجم نمونه و با روش نمونه عنوانبهنفر  250نفر بودند که براساس فرمول کوکران  1103به تعداد 

 خارج شدند. لیاز تحل و خدوشپرسشنامه م 7 که به ذکر است 

 

 ابزار پژوهش •

شاخص که  81مؤلفه و  11بعد،  2 یپرسشنامه دارا نیبود. ا یفیک یهاافتهیبر  یساخته مبتنمحقق ۀابزار پژوهش، پرسشنام

شد. اعتبار  یبند( درجه5موافقم= کامالًو  4، موافقم=3ندارم= ی، نظر2، مخالفم=1مخالفم= کامالً) یانهیگز 5 فیدر ط

قرار گرفت  یموردبررس( AVE: شدهاستخراج انسیوار نیانگیمهمگرا ) ییسنجش( و روا دیاسات ) یصور ییپرسشنامه با روا

 استفاده شد. یبیترک ییایکرونباخ و پا یاز آزمون آلفا زین ییایپا یو برا

( SEM-PLS) یحداقل مربعات جزئ ردکیبا رو یالگو، از روش معادالت ساختار ارائهها و داده لیوتحلهیتجز یپژوهش حاضر برا در

از دقت  ،کمتر ۀو با حجم نمون بودهمحور است که مؤلفه ینسل دوم معادالت ساختار یردهاکیاز رو کیی SEM-PLSاستفاده شد. 

 (.1392 رضازاده، و یداور) است  هاداده عیبه نرمال بودن توز یوابستگت آن عدمیمز گریدهمچنین . باشدمیبرخوردار  یباالتر

 

 شدهگذاشته  کاشترا انس بهی ن واریانگیو م یبیترک ییای کرونباخ، پا یآلفا بی : مقدار ضر4جدول  

 AVE یبیترک یی ایپا کرونباخ یآلفا ریمتغ ردیف

 780/0 846/0 829/0 فرهنگ و اجتماع  1

 778/0 813/0 757/0 خانواده 2

 870/0 730/0 710/0 استیس 3

 

 7/0 یعنی قبولقابلاز حداقل  شیب رهایهمه متغ یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا ب یکه مقدار ضر دهدینشان م (4شماره )جدول 

 ییروا ؛ لذاباشدیم AVE ،5 /0 یقبولسطح  یبرا ک دارند. مقدار مال ییایمطلوب پا یاگونهبهپژوهش  یریگ اندازه یرهایمتغ لذا؛ است 

 .برقرار است  زیهمگرا ن
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 پژوهش  یهامؤلفه  یدرصد برا کی در سطح  یآمار  ی: بار عامل5  جدول

 یمعنادار بیضرا یبار عامل مؤلفهریز مؤلفه

 خانواده

 955/14 872/0 ها با مدرسه خانواده  یهمکار

 772/11 881/0 آموزاندانش  تی ها در هدانقش خانواده

 978/16 893/0 وپرورشآموزش از اهداف   نی والد یآگاه

 فرهنگ و اجتماع 

 117/15 884/0 ی مسائل فرهنگ

 401/15 894/0 ی مسائل اجتماع

 642/12 882/0 در مدارس  یاهداف اعتقاد یو اجرا نییتع

 710/14 886/0 در مدارس  یاهداف اخالق یو اجرا نییتع

 365/13 873/0 ی تیبه امور ترب یبخشتیفیک

 استیس
 541/12 926/0 یاسیمسائل س

 322/40 940/0 حاکم بر جامعه  استیس

 

( در صورت کمتر یریگ مربوطه )برازش مدل اندازه ریهر سؤال و متغ انیروابط م یکنترل معنادار ی( برا5مطابق با جدول شماره )

 ریمتغ نییآن سؤال در تب رایآن سؤال را حذف نمود؛ ز دیبا 1/ 96از مقدار  مؤلفهری( مربوط به هر زt-Value) یمعنادار ب یشدن ضرا

 ماره. مطابق جدول ششودیم یدر محاسبات بعد یریگ اندازه یخطا شیمربوط به خود ضعف داشته و وجود آن در مدل باعث افزا

 .باشدیم شتریب 1/ 96( مربوط به تمام سؤاالت از مقدار مالک t-Value) یمعنادار ب ی( ضرا4)

 

 

 یریگجهینتو  هاافتهی

عوامل  عنوانبه هاآن ه از ک  ندامؤثر ییمدارس ابتدا یآموزش ت یفیدر ک  ی، علل و عوامل متعددشدهانجامتوجه به پژوهش  با

 یهااست یساهداف و به  یسازماناز عوامل دورن توانمی شود.یاد میت یتربومینظام تعل یِسازمانبرونعوامل  ای یسازماندرون

 به یسازمانبرونو از عوامل  یمطلوب آموزش لیامکانات و وسا ،آموزاندانش آن، یکیزیف یفضا و، معلمان، مدرسه وپرورشآموزش

 .اشاره کردو جامعه  است یفرهنگ، خانواده، س

نوجوانان و جوانان است. ضرورت توجه به رشد  ت ینظام پرورش و رشد شخص نیو مؤثرتر نیترمهم یهر کشور وپرورشآموزش

 یاساس یاز کارکردها یکی عنوانبهمهم  ۀمسئل نیآموزان موجب شده است که اپرورش تن و روان دانش  ت یو اهم یآدم ت یشخص

 گریبا د یکه هماهنگ ابدییقق متح وپرورشآموزش یاهداف عال یتدر صور. الزم به ذکر است دیآ حساببه وپرورشآموزشنظام 

و  گذاردیم یزندگ  ۀاست که فرد در آن پا به عرص ینهاد اجتماع نی. خانواده، نخستدیآ وجودبهخانواده  ازجمله یاجتماع ینهادها

از  یاریبس دیکل ،انسان یسعادت و خوشبخت رمز. وجود محبت و عاطفه در خانواده شودیدر آن گذارده م میتعلوت یترب یهاهیپا نیاول

آنان  ۀمتزلزل و روح آشفت ۀاراد تواندیاست. عاطفه، عشق و محبت به فرزندان م گرانیحقوق د ت یمشکالت و راه جلب احترام و رعا

کرد که در  جادیا یطیمح دیبا رزندان،و پرورش درست ف تیبتر یلذا برا شوند؛ دواریسعادتمند و موفق ام یبه زندگ  تارا درمان کند 

از  یاریبس یراهگشا تواندیوحدت و اتحاد م ت،یمیصم ها،یو عشق به خوب مانینباشد. محبت و صداقت، ا یو اختالف یریآن درگ 

 (2019،یگلرانباشد )مشکالت 
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 ی در چگونگ یو نوع درآمد خانواده نقش مهم وجود داردمهم  ۀفرزندان رابط ت یتربومیو تعل نیوالد اقتصادی_یاجتماع ۀطبق انیم

ۀ نیهز تواندیم یسختبهدارد،  یشتریب یهاکه درآمد کمتر و بچه ایخانواده ؛ برای مثالفرزندان خواهد داشت  وپرورشآموزش

در  آمدهعملبه قاتیاز تحق": کندیم انیهوش فرزندان و سطح فرهنگ خانواده ب ۀرابط ۀنیزم رد انیعسکر .کندرا فراهم  هاآن  لیتحص

 یهاهوش کودکان متعلق به خانواده نیانگیکه م دیرس توانیم جهینت نیسطح فرهنگ خانواده و هوش فرزندان به ا ۀرابط ۀنیزم

 یتق. "برخوردار است ریغ یهاکودکان مربوط به خانوادههوش  نیانگیم از شتریب ازیامت ست یب  ،یاجتماع ۀشرفتیبرخوردار از فرهنگ پ

 یهابه صورت رندگانیادگ ی یذات یهایی. تواناداندیآموزان مدانش یریادگیرا مؤثر بر  نیوالد اقتصادی_یاجتماع ت یموقع ریپورظه

روابط  ،یرشد تفکر، خودتصور یندهایفرآ ،یناختش یها. انواع سنخرندیگ یقرار م اقتصادی_یاجتماع تیموقع ریتحت تأث یمتعدد

هستند که  یخاص یاجتماع ۀطبق ریتأثتحت  یقیعم طوربهو کسب تجارب  ینندگ یآفر یهاروابط معلم و شاگرد، فرصت  ،یگروه

 نیو چن کندیآموزان اشاره مدانش لیبه تحص عالقه با نیوالد التیتحص ۀبه رابط وی است.افتهیو رشد  متولدشدهکودک در آن 

گو واهل علم و ادب هستند و در آنجا عالقه و رغبت به بحث و گفت  ،که اهل خانه کندیم یزندگ  یاکه در خانه یکودک ": دیگو یم

ها و موضوع ،هاکتاب ۀدربار ای کهکه در خانه یاز کودک  شتریوجود دارد، ب دینو، اختراعات و اکتشافات جد یهاشهیدرباره اند

. "بودخواهد هاآنبا  یو سازگار یهماهنگ اناًیو اح دیجد مسائلها، درک شرکت در بحث  ۀشود، آمادیصحبت نم دیاکتشافات جد

مند خواهندبود که در کودکان عالقه ریاز سا شتریبرخوردارند، احتماالً ب یخوب التیاز تحص هاآن نیکه والد یکودکان درهرحال

دارد.  ریها تأثدر رشد بچه  نیوالد اقتصادی_یکه وضع اجتماع دهدی نشان م قاتیاز تحق یاباشند. پارهداشته قیتوف خود التیتحص

 کیاستاد دانشگاه با فرزند  کیمثالً فرزند  ؛ست یدر باال بردن سطح هوش مؤثر ن خودخودبهآنان  یاجتماع ت یو موقع نیشغل والد

در خانه به  نیاست که والد یطیمربوط به مح هاآناختالف هوش  یهوش باهم اختالف داشته باشند ول ازلحاظکارگر ممکن است 

در رشد و پرورش  کنندیخانه کسب م طیکه در مح یاتیو تجرب جادشدهیا یتیترب یها، فرصت هاآن ت ی. سطح تربآورندیموجود 

 (2019،یگلران) دارد. ریتأث هاآنهوش 

گسترده است که  یگروه اجتماع کی. جامعه باشدمیجامعه  ،ییمدارس ابتدا یآموزش ت یفیبر سنجش ک  رگذاریاز عوامل تأث گرید یکی

متشکل از گروهی از افراد بوده افراد است. جامعه  نیروابط ب یالگو  ۀکنندمیترسدارد. جامعه  یمشخص یو اقتصاد یفرهنگ یسازمانده

جامعه، واضح است که ما  فی. از تعارگذارندیم اشتراک بهخود  انیرا در م نیو قوان هازش، ارورسومآداباز  یمشترک  ستمیکه س

 یتا با طرز فکر و الگو  میکنیم یو سع میکنیم برقراربا مردم ارتباط  نکهیا موازاتبه .میجامعه هست کی ۀسازندها قطعات انسان

جامعه را فقط به امر  ریتأث میتوانیوجود دارند که ما نم زین یشماریب مسائلکه  دیرس میخواه جهینت نیبه ا م،یها آشنا شوآن یرفتار

از  یبه قسمت لیتبد نکهیاقبل از  ی. حتمیفرد درک کن کی یرفت کلشیجامعه را در پ ریتا تأث میدار ازی. نمیمحدود کن وپرورشآموزش

 یآموزش یریحال فراگ  در ،یآموزش رسم ندیدر طول فرآ و میکرد اطرافمان طیاز مح یریادگ یشروع به  م،یشو  یآموزش ستمیس

ها و آن یاز رفتار اجتماع مانخودمان، مشاهدات سطحهمبا افراد  تعامل. میکنیم یکه در آن زندگ  میهست یاجامعهۀ واسطبه یررسمیغ

ها و مانند مدارس، کالج یآموزش یدرست است که نهادها. کندیم آماده یشدن با زندگ  روروبه یبراما  ،یاجتماع یدرک هنجارها

 نیتراز مهم یسر کیکه  میریبگ دهیرا ناد تیواقع نیا میتوانینماما  ؛کنندیم یباز افرادرا در آموزش  یمهم اریها، نقش بسدانشگاه

که آموزش  شودیآغاز م یااز نقطه  یریادگ ی یواقع ندیفرا مییکه بگو  ست یاغراق ن نی. امیافراگرفتهرا از جامعه  مانیزندگ  یهادرس

دهد  یم لیرا تشک یآموزش ندیاز فرآ یبخش مهم ،یآموزش شخص کی عنوانبهبا جامعه  تعاملتان. ابدییم انیپا یسازمان

 (.1399راسخون،)
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 ضعف و قدرت پژوهش نقاط

در  یسازمانبرونعوامل  نییتع» بریمبن یپژوهش گونهچیهکه تاکنون  توان اشاره کردمی حاضر پژوهش قوتو  مثبت  نقاط ازجمله

این  انجام نشده و «یتئور گراندد ۀینظر یبر مبنا مشکیشهرستان اند ییمقطع ابتدا یآموزش ت یفیمدل سنجش ک  یابیاعتبارو  یطراح

 ،یمختلف در سطح جهان یهات یسادر  شدهانجام یجوهاوجست با همچنین . گیردصورت میبار در سطح کشور نیاول یبرا پژوهش

 هستند مؤثر اریبس رانیا یکه در نظام آموزش ...و ی، اجتماعیاسی، سیفرهنگ یهاتفاوتنشد. با توجه به  افت یعنوان  نیبا ا یموضوع

موضوع انجام  نیبا ا یاگر در جهان پژوهش ی، حتدنسازیم زیجهان متما یآموزش یهانظام ریو اهدافش را از سا ینظام آموزش نیو ا

و عوامل مؤثر بر آن،  رانیا ینظام آموزش عیوس یتوجه به گستردگ  باهمچنین  پژوهش خواهدبود. نیمتفاوت از ا تاً یباشد ماهشده

 .داد قرار یموردبررسعوامل را  نیو به همان اندازه گسترده، ا قیجامع و دق طوربهپژوهش  کیدر  توانینم

 

 

 قیتحق یهاتیمحدود

 .هاپرسشنامه لیجهت انجام مصاحبه و تکم نیو مسئول دیاسات یبرخ یعدم همکار •

 .در جهت انجام پژوهش ازیموردناسناد و کتب  ،یمنابع اطالعات کمبود •

 کرونا. وعیبا توجه به ش هاپرسشنامه عیتوز یدشوار •
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