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 چکیده 
ست که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. مطالعه در حاضر از نظر هدف کاربردی ا پژوهش   

و متخصصان آموزش و  نفر از خبرگان جامعۀ علمی 011بخش کیفی، توسط مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

پرورش که از سوابق اجرایی برخوردار بودند، انجام شد و در بخش کمّی نیز، جامعه آماری شامل کلیه مدیران 

نفر از آنان جهت پاسخگویی به  0111نفر بود که  42042علمان استان کردستان به تعداد مدارس و م

های محقق ساخته، انتخاب شدند برای گردآوری داده های تحقیق در بخش کیفی از دو ابزار فیش پرسشنامه

 "سنجی  آگاهی "و در بخش کمی از دو پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد 

از مرحله کیفی و با مطالعه مبانی نظری سند و که مبتنی بر معیارهای استخراج شده  "نگرش سنجی  "و 

مصاحبه با خبرگان آموزش و پرورش در خصوص احصای مفاهیم کلیدی و احکام سند تحول می باشد 

های آمار ش کمی از روشهای کیفی پژوهش از تحلیل محتوا و بخاستفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده
توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل میزان آگاهی معلمان استان کردستان نسبت به 

است که نمره آگاهی آنان نسبت به  تمامی مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین به طور میانگین، پایین

است اما میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و دهمفاهیم کمی بیشتر از آگاهی آنان نسبت به احکام بو

احکام سند تحول مثبت است و در مقایسه با نمرات کسب شده از پرسشنامه سنجش آگاهی، نتایج حاصله در 
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 مقدمه
و تعلیم ب بااز ارعم برخى زبه و ست ایرپایى دشى مبحث زموى آهامنظال در مقوله تحو

 ستا 0تقایىو ارپى درپى ات تغییرو مستمر ل تحوزش، موى آهامنظااى الیتجزازم لواز تربیت 
(Tousi,2001). یافتى عینىترد ا نمونیدر د 0٤22ل سااز بعد در مهم ین ا 

(Ghourchian,2000) و به سمت دن نهام گاد و مجدش خیزاى برن جهاى هارغلب کشوو ا

ساسى ل اتحوو تغییر زى، سازبارى، معماوى، کازبه فکر باه یندآفزت تحوالن و شتاباه یندى آسو

 جنگ جهانى کهرده شکست خور کشون دو ین میادر اند که دفتااشى خویش زموى آهامنظادر 

و پیشرم نظا، مدرآکاى هازشموهای آمینهوزه در زمرو اخاکستر جنگ برخاستند سوار از ققنو

ت طبق تحقیقا -پنن و ژالماآیعنى  -هستند ز یکه تاورى فناد و قتصاو اصنعت و شى زموآ

تقایى نسبت و ارسریع جا، ت بهتحوالو شى زموم آنظازى سازبان مدیود را خوب ین شتاد اموجو

  .(Rahimi, 2005)شى خویش هستندزموم آنظااى محتوو مینه زر، به ساختا

آن میز آموفقیتاى جراند امیز برنامه تحولى نمىتوآین موفقیتوست تدامبرهن و نچه مهم آ

ین و)تدد شوم نجاانچه باید آگفتن ى( از تژاستراى اجرر )اکام دادن نجااتضمین کند همیشه را 

بر می 0331ظام آموزش و پرورش ایران به سال جرقه تحول در نست. امشکلتر ى( تژاسترا

سال  ٤گردد که تحت عنوان تغییر بنیادین نظام آموزش و پرورش نام گرفت. این طرح به مدت 

سند "و تحت عنوان ای به مجلس شورای اسالمی در قالب الیحه 0313مسکوت ماند و در سال 

سال در مجلس ماند و  در سال  01ارایه گردید. این سند هم قریب  "ملی آموزش و پرورش

سند جایگزین مجلس شورای  تصویبشورای عالی انقالب فرهنگی بعنوان مرجع قانونی  0333

دراین شورا مطرح و  "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"شد و مجدداً تحت عنوان  اسالمی

نظران و حبنفر از صا 211با بررسی های مختلف توسط  033٤بررسی شد. ابتدا در اردیبهشت 

جلسه کارشناسی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و پس از  41و طی کارشناسان 

به تصویب  03٤1جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در مهرماه  03آن و طی ارایه و بررسی در 

توسط ریاست محترم جمهوری وقت، جهت ابالغ  03٤1آذر  44سند در رسید و پس از رونمایی 

سال از  1وزش و پرورش ابالغ شد. این سند در حال حاضر و در چند سال اخیر که حدود به آم

ترین موضوع و گفتمان غالب نظام آموزشی گذرد، مهمتصویب و به مرحله اجرا گذاشتن آن می

کشورمان بوده است و به نوعی دایره تاثیر و تاثرش کل نظام آموزشی کشور را در بر گرفته است. 

های وحیانی و نگر مبتنی بر آموزهمند، آیندهجانبه، نظامای، همهولی عمیق و ریشهاین سند تح

                                                             
1. Promotional 
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در  ٤1است. تهیه، تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال معارف اسالمی

تردید باید نقطه عطفی در آموزش و پرورش دانست. اجرای شورای عالی انقالب فرهنگی را بی

 -نیازمند درک درست و باور راستین مجریان سند به مفاهیم کلیدی و احکام آن این سند مهم، 

مفاهیم  و احکام  مندرج در متون و باشد. می -کشندکه بار اصلی معنایی سند را به دوش می

مفاد سند تحول، مدلوالت ذهنی و کلیدی هستند که بار اصلی معنایی سند را دربردارند. این 

باشند. بررسی جامع متون سند تبادر شناخت و فهم سند به مخاطبین میمفاهیم واسطه اصلی 

دهد که مفاهیم نظری و فلسفی کلیدی متعددی در آن گنجانده شده است که بدون نشان می

احصاء و تبیین این مفاهیم، درک پیام اصلی سند بسیار ناقص خواهد بود. مفاهیم کلیدی که 

یازمند بررسی و تبیین عملیاتی هستند تا مخاطبین با دهند، نمفاد اصلی سند را تشکیل می

شناخت معنا و مفهوم آنها بتوانند راهبری اجرای عملیاتی سند را معمول دارند. همچنین سند 

های ذیربط است که شورای عالی انقالب فرهنگی در بردارنده الزامات تکلیفی برای سایر دستگاه

به آنها تصریح کرده است و این « احکام سند» طور ویژه در فصل هشتم سند تحت عنوانبه

باشند که آگاهی از احکام نیز به مانند مفاهیم کلیدی مندرج در سند، نیازمند احصاء و تبیین می

 باشد. آنها راهگشای اجرای عالمانه و هدفدار سند می

تشریح  از آنجا که مفاهیم فلسفی و نظری و نیز احکام مندرج در این سند نیاز به تبیین و

برداری باشند و از آنجا که تحقق کامل و بیشتری دارند تا برای عموم مخاطبان قابل بهره

مجریان و بهرهاثربخش اسناد تحولی، تنها و تنها در سایه همگرایی ذهنی و فهم مشترک تمامی 

ام نظ ترین مولفهبرداران به ویژه مشارکت نظری و عملی معلمان به عنوان اصلی ترین و مهم

آید لذا با توجه به دست میعهده دارند بهآموزش و پرورش که عمده بخش اجرای سند را به

های آن یا اجرا نشده و که با گذشت بیش از هفت سال از تصویب سند، هنوز خیلی از بخشاین

 تواند نقشگردد، درنتیجه، اطالع از آگاهی و نگرش معلمان در این راستا مییا به کندی اجرا می

تربیت و تعلیم م نظادر ممتازی در حوزه هدایت و پیشبرد اجرای سند تحول داشته باشد. 

ر به طورود و مى ر شى به شمازموآجدید های برنامهاى جرم امعلم پیشگا، مختلفى هارکشو

طف اعوآورى پدیدف در نقشى شگرى او هارفتاو رست ط اتباآموزان در اردانشیم با دا

پر واضح است که آموزش و پرورش ابزار  .(Ghulami & Hoseinchari,2012)آموزان دارددانش

کلیدی هر نوع توسعه انسانی، رشد اقتصادی، تجاری سازی، دموکراسی، تمرین حق شهروندی و 

که آموزش و پرورش بتواند این نقش مهم را ایفا کند باید چند شرط حقوق بشر است و برای این

 ذیل را داشته باشد:
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 ز پروژه سطح ملی باشد. بخشی ا• 

 گذاران باشد.اولویت تصمیم گیران و سیاست •

تحول کلید واژه این آموزش و پرورش باشد و مهمتر از آن این تحول بوسیله خود  • 

توانند در فرایند تحوالت معلمان در سطح اصلی می .(Milton, 2018)معلمان حمایت شود

های آموزشی از طریق اتحادیه مشیاثیر گذاری برخطخاطر تآموزشی نقش آفرین باشند: یکی به

 ,Milton)های درسشان در کالسهای موثر کاری روزانهخاطر فعالیتهای معلمان و دیگری به

معلمان بخاطر تاثیر مستمر و مداومی که در طول فرآیند آموزش و پرورش  بر دانش . (2018

 تحول و تغییر را در آموزش و پرورش دارندآموزان دارند نقش راهنما و بلکه رهبری هر گونه 
(Kelly, 2018). یمقاله(Kreutzer (2018  به تحوالت آموزش و پرورش با این مضمون که چرا

این؟ چرا حاال؟ به نقش معلمان در تحول آموزشی اشاره کرده است، که تحول نمی تواند در 

می افتد و معلمان بزرگترین و  سطح جزء و فرد اتفاق بیفتد بلکه تحول در قالب تیمی اتفاق

 قدرتمند ترین تیم کاری آموزش و پرورش هستند. 

عین و در نها مسلط ده از آستفاو در اشته داها تسلط دهبرو رایدگاهها اع دنواباید بر ن معلما

گاهى آشتن الف( داست: ى امقوله کلیدم دو مستلزع ین موضوو اپذیر باشند ف نعطال احا

 مىباشد ش نگرو گاهى آستا راین در امهم ازم لواز یکى ا لذش، نگیزش و انگراى ب( حرفه

(Ghaseminejad & Ismaeili, 2005)  ش مدیران مدارس و نگرو گاهى آسى ربراین بنابر

موثرترین آنان ست که ورت اضرداراى جهت از آن ین بیشتر دبنیال نسبت به سند تحون معلما

نسبت به ن ناآمثبت ش همچنین نگرزم و هى الگاون آبدو شى هستند زموم آنظاى مولفهها

و گاهى ان آمیزع از طالاهد شد. اجه خواقطعاً با مشکل مواى آن جراسند م آن حکاو امفاهیم 

هرچه بهتر اى جراى اترمیمى برو مقتضى ى هابچورچاو ها رهکاراند امىتون معلماش نگره نحو

 آورد.هم اسند فر

ترین نقش را در هدایت و تحقق اهداف آموزش و در کل معلمان از چندین نظر مختلف مهم

دهد و پرورش به عهده دارند. اول اینکه معلم پیکره اصلی آموزش و پرورش را تشکیل می

آموزش و پرورش اصوالً بدون معلم شناخته شده نیست، ثانیاً آموزش و پرورش برعکس سایر 

تر باشد اهمیت شان در تحقق های اجرایی که هر چه سطح مدیریتی شان باالنهادها و دستگاه

 -اهداف بیشتر است، بیشترین درجه تحقق اهداف در قاعده هرم آن یعنی در سطح عملیاتی 

کند، زیرا که محور اصلی اهداف جنبه اجرایی پیدا می -های درسیعنی سطح مدرسه و کالس

آموز دانش آموز است ومکون اصلی هدایتهای آموزشی ( دانشکلی تعلیم و تربیت ) سازمان



  5 8931زمستان  ،چهارم شماره، هفتمدوره                                       فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

دار بالمنازع و تولیت اصلی این بخش عملیاتی صرفاً مربوط باشد که عهدههمان کالس درس می

باشد. ثالثاً آموزش و پرورش به واسطه نقش جامعه شمولی که دارد وباالطبع به معلمان می

لمان آگاه و دهد، بدون معگونه تأثیر و تأثر در آن، جامعه را نیز به سرعت تحت تأثیر قرار میهر

آید و باالخره اینکه در خود سند تحول بنیادین شایسته از عهده این نقش مهم نیز بر نمی

به جایگاه واالی معلم اشاره مستقیم رفته است « بیانیه ارزشها » آموزش و پرورش در فصل دوم 

م و تربیت و ای امین و بصیر در فرآیند تعلیو از معلم به عنوان هدایت کننده اصلی سند و اسوه

نام برده شده است. عمومی موثرترین عنصر در تحقق مأموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی 

داند معلم را رکن اصلی نظام تربیتی می (2011)همچنین دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

ورش پرتو که آگاهی و اشراف اطالعاتی وی برهمه ابعاد و مؤلفه های تحول بنیادین آموزش و پر

کشور افکند. معلمان به عنوان عنصر اصلی و کارگزار حقیقی نظام تعلیم و تربیت رسمیمی

ترین رسالت را در اجرای سند بعهده دارند. بخش اصلی تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت مهم

ز ا. معلم (Elbaz, 1991)کشور منوط به برخورداری بودن از معلمان آگاه و شایسته است رسمی 

نیز متعالى و یى اجراف اهداید که آمىر تربیت به شماو صلى تعلیم اعامل ار و گزرجهت کاآن 

معلم به ، نتیجهدر سد. رمىر به منصه ظهود و محقق مىشووى نهایت توسط ، در شىزموم آنظا

ب مطلوى اـکیفیتهت و خصوصیال کمام و تماى نمازباید به بادارد، که ى نقش برتری سطهوا

 (. Mehrmohammadi, 2017)د شى تبدیل شوزموآم هر نظا

معلمان به نقشه راه آموزش و پرورش که همان  "اعتقاد  "و  "فهمیدن  "بنابراین نقش 

باشد بسیار حائز اهمیت است، چرا که معلم ناآگاه به مفاد و پیام سند و سند تحول بنیادین می

بدیل خود در دار نقش بیتواند عهدهمیکه مؤمن به مسیر و اهداف سند تحول نباشد ننیز معلمی

متعددی مؤید نقش ممتاز آگاهی و پیشبرد آموزش و پرورش باشد. تحقیقات و تأییدات علمی 

باشد. به این ترتیب بررسی آگاهی نگرش مثبت معلمان در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش می

 1معلمان که در طی حدود تواند در میان و نگرش به موضوعی مانند سند تحول بنیادین می

گذرد و از طرق مختلف در میان جامعه و فرهنگیان اشاعه یافته است  سالی که از اجرای آن می

به تشخیص وضعیت اجرای سند و نیز بمثابه چراغ راه آینده مسیر اجرای سند، کمک شایانی 

کنند که ان میبی (Priestley, 2005)و (Helsby & McCulloch,1997) بنماید. در این زمینه

های کدام از برنامهبدون وجود معلمان توانمند و باکیفیت در کالس درس، امکان موفقیت هیچ

توان معلم اصالح نظام آموزشی وجود ندارد. نقش معلمان تا بدان جا مهم و حیاتی است که می

 (.Salehi et.al., 2016 )دار اصلی نظام آموزشی تصور نمود را در نقش سکان
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نیز در واقع بخش اصلی هویت انسان است و مرکز و محور روانشناسی اجتماعی است  0نگرش

انگاره فرد را که بر رفتار، پردازش اطالعات و رویارویی اجتماعی تاثیر گذاشته و بخشی از خود

شناسی و تعلیم تربیت نظران جامعهطبق نظر اکثر صاحب .(Bohner, 2006) دهدتشکیل می

کند نگرش انسان نسبت به مسائلی که او را در رسیدن به اهدافش یاری میاصل این است که 

شوند نگرش هایش حایل میموافق پیدا کند و نسبت به موانع و مشکالتی که بین او و هدف

 & Jett) و (Griswold, 1998)نی مانند اهشگرو. پژ(Fergus, 2015) منفی در او پدید آید

Shafer, 1992)  ر ساختاح صالو ار ـد تغییـینافردر ها شمهمی که نگر سهمو نیز بر نقش

تربیت و تعلیم آموزان دانشبه ن معلماش نگراند و دهند تاکید کرو دارشته ورش داپرزش و موآ

ی هابرنامهد پیشبرو ین وتدل و تحوو تغییر د یجای اخوبی برو طالعاتی مناسب امنبع را، 

در عامل مهمی د حرفه خوها و برنامهآموزان، نشدابه ن معلماش نگراند.  نستهداشی زموآ

 ,Ernest)دگیرمیرت شی صوزموت آصالحاای اکه براست هایی شموفقیت تالد و پیشبر

ری از ست که بسیاه اباعث شدن معلماش گرفتن نگره یددنا (Rich, 1997)د عتقاابه  .(1989

 د.وـشرو ه ـبروست با شکورش پرزش و موآحیطه در حیاتی زم و الات تغییرت و صالحاا

عنصر هستند که ل ـه عمـتمایل بو شناخت  -سحساامشتمل بر ار و پایدمیها  نظاشنگر

شیا ، و اهاادیدد، از روفری هاشتدابرت و طالعاات، و امعتقدو ها وربا، تفکررا ها ششناختی نگر

 ,Haider & Frensch). صاحب نطران متعددی از جمله (Fridman, 1970)هددمیتشکیل 

ین اند. اار دادهمطالعه قررد مورا ها ششناختی نگری هاجنبه (Osgood, 2010) و،  (2002

ر همیت بسیااند دارها ادیدع و روضااز اوتحلیلی که ن و نای آهاوربااد و فراناخت ـشای بره یدگاد

نش ـکو وا خگوییـپاسده اـمد را آرـه فـند کداعقاید نسبتا ثابتی میرا ها شنگرو ست اقائل 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در هفته پژوهش سال میکند. ص اـخه و روش یوـهشـب

)هفته سوم آذر( در نشست بررسی دستاوردها، نقدو نظر و چشم انداز سند تحول بنیادین  03٤3

های زیادی رنج آموزش و پرورش موجود از کاستی "کند که آموزش و پرورش کشور بیان می

شود و این خواسته همه اگر تحولی ایجاد نکنیم اهداف آموزش و پرورش محقق نمیبرد می

 3مسولین نظام است. وی در ادامه خاطر نشان کرد تصویب و تبلیغ سند تحول تاکنون در این 

گذرد انجام شده است و هم سال گذشته که از تصویب آن در شورای عالی انقالب فرهنگی می

را سال تبیین مفاهیم  03٤1. ایشان سال آینده یعنی سال "د هستیماینک در مرحله تبیین سن

                                                             
1. Attitude 
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گیری و در میان مخاطبان و مشتریان اصلی سند یعنی معلمان دانست و سند در مراجع تصمیم

-گفت تغییر وضع موجود نیازمند اطالع کافی مجریان از مطالبات سند و نحوه هدایت آن می

 (.Navid adham, 2018)باشد

یب در این تحقیق هدف اصلی این است که آگاهی و نگرش به عنوان دو مولفه به این ترت

آفرینان مهم سند تحول که مهم و اصلی در ایفای نقش معلمان به عنوان مجریان اصلی و نقش

باشند مورد بررسی قرار کشور میو عمومی در واقع کارگزار حقیقی نظام تعلیم و تربیت رسمی

معلمان یعنی میزان آگاهی و دانش و « اعتقاد » و « فهمیدن» ه اصلی گیرد. اطالع از دو مولف

نیز نحوه و میزان نگرش آنان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول، چراغ راهی برای متولیان 

در راستای هدایت و پیشبرد هر چه ترمیمی  –آموزش و پرورش جهت اتخاذ مکانیزم جبرانی 

پرورش کشور خواهد بود و در این راستا این تحقیق با هدف  بیشتر سند تحول بنیادین آموزش و

تدوین چارچوب اجرایی برای ارتقا وضعیت سند تحول بنیادین در آموزش و پروش استان 

 باشد. کردستان می

بطور خالصه اهمیت اصلی این تحقیق در آن است این سند)سند تحول بنیادین( که اکنون 

گیر م آموزشی کشورمان است با مشکالت متعددی گریبانمانیفست اصلی پیشبرد و هدایت نظا

توانند در هدایت و اجرای آن های اصلی نظام آموزش و پرورش که میاست و از جمله مولفه

هستند. آشنایی و اطالع از میزان فهم و اعتقاد معلمان یعنی  "معلمان"آفرین باشند نقش

تواند در بازطراحی احکام سند تحول، می باورمندی و میزان آگاهی آنان از مفاد، مفاهیم و

 بسیار موثر باشد.ترمیمی  -های جبرانیراهکارها و مکانیسم
 

 پیشینه پژوهشی
های فراوانی انجام در زمینه سنجش آگاهی معلمان از مفاهیم حوزه تعلیم و تربیت پژوهش

ش، شناخت انجام شد که هدف پژوه Abdi et al (2010)شده است. در همین راستا پژوهش 

آموزان بوده و نتایج آن نشان داد که دانشهای یادگیری میزان آگاهی معلمان ابتدایی از ناتوانی

های های پژوهش که حاکی از پایین بودن آگاهی معلمان ابتدایی از ناتوانیبا توجه به یافته

دانش معلمان مقطع های ضمن خدمت برای باال بردن آموزان است، آموزشدانشیادگیری 

از م ـاهى معلـگان آزـمی Tajik (2005)قیق تح. در های یادگیری ضروری استابتدایی از ناتوانی

افى ـاهى کـگت و آطالعان اکثریت معلماده، احد متوسط بودر جتماعى ت اتعلیمااف درس دـها

ب اـه کتـبن اـمعلم رـکثاى ـشزمواد آوـمد برراـبطه با کو در راشته ایس ندرتدهاى از روش
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، یابىـشارزى ـعلمهاى ل و روشوـصاا ـبن اـر معلمـکثاین ـد. همچنـکننمىه بسنددرس 

طح باالیى ـسرت در اـمهو ش ـندار ـنظاز متحانى ت االاحى سواطرو در شته اشنایى کافى ندآ

ن نشان داده شد که میزان آگاهی معلمان ز Ameri (2005)در پژوهشی دیگر  ند.ارندار قر

 داری باالتر از معلمان مرد بود.استان سمنان به طور معنی

با بررسی میزان آگاهی معلمان زن و مرد Babaei Mayardan (2003 )در تحقیقی دیگر 

دوره ابتدایی در استان آذربایجان شرقی به این نتیجه رسید که اوال میزان آگاهی معلمان 

معلمان زن از معلمان مرد باالتر است و ثالثا معلمان  تر از متوسط است. ثانیا میزان آگاهیپایین

دارای مدرک تحصیلی باالتر، میزان آگاهی باالتری هم دارند، در بررسی رابطه بین سابقه خدمت 

و میزان آگاهی معلمان ارتباط معکوسی داشت، به این معنی که با افزایش سابقه خدمت، میزان 

 .کندآگاهی معلمان کاهش پیدا می

د ـینافردر ها شسهم مهمی که نگرو نیز بر نقش  (Griswold, 1998)نی مانند اهشگروژپ

به ن معلماش نگراند و دهند تاکید کرو دارشته ورش داپرزش و مور آساختاح صالو ار ـتغیی

ل و تحوو تغییر د یجاای اخوبی برو طالعاتی مناسب امنبع را، تربیت و تعلیم آموزان دانش

به ن معلماش نیز نگر (Ernest,1989).اندنستهداشی زموی آهابرنامهد پیشبرو ین وتد

ند که دامیهایی شموفقیت تالد و پیشبردر عامل مهمی د را حرفه خوها و برنامهآموزان، دانش

ش گرفتن نگره یددنا (Rich & Janiak,1997)دعتقاابه د. گیرمیرت شی صوزموت آصالحاای ابر

زش و موآحیطه در حیاتی زم و الات تغییرت و صالحاری از ابسیاست که ه اباعث شدن معلما

 د.وـشرو ه ـبروبا شکست ورش پر

 درنتیجه این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سواالت است:

 معلمان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین چه میزان آگاهی دارند؟  -

چگونه ورش پرزش و ومآین دبنیال نسبت به مفاهیم سند تحون معلمانگرش ضعیت و -

 ؟ ستا

 معلمان نسبت به احکام سند تحول بنیادین چه میزان آگاهی دارند؟ -

چگونه ورش پرزش و موآین دبنیال سند تحواحکام نسبت به ن معلمانگرش ضعیت و -

 ؟ ستا

ل سند تحوم حکاو انسبت به مفاهیم ن معلماش نگرو گاهى آبر ار مل تاثیرگذامهمترین عو -

ن معلماش نگرو گاهى آضعیت ى وتقاارجهت ؟ و باالخره هستندام کدورش پرش و زموآین دبنیا



  3 8931زمستان  ،چهارم شماره، هفتمدوره                                       فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

را بومى ب و مدل چورچه چاورش پرزش و موآین دبنیال سند تحوم حکاو انسبت به مفاهیم 

 د داد؟پیشنهاان مىتو
 

 روش تحقیق

. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی  است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد

گیری هدفمند و در رویکرد کمی چون به بررسی وضعیت در رویکرد کیفی، از  روش نمونه

موجود پرداخته شد، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده که مراحل انجام آن به شرح 

  (.Saroukhani, 2003)ذیل است 

 مرحلۀ یکم: بررسی ادبیات پژوهش

و پیشینه مرتبط با موضوع بررسی، تحلیل و با در این مرحله مبانی نظری، مطالعات 

 تنظیم و تدوین شد. رویکردی سیستمی

 مرحلۀ دوم: مطالعه کیفی

های مرتبط با مدل هدف اصلی این مرحله از پژوهش، بررسی و کاوش مفاهیم و مقوله

آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش و ساخت 

های مدل بود. بنابراین در این مرحله به دنبال دستیابی به مولفهرای بخش کمی پرسشنامه ب

آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش از طریق 

آوری و با استفاده از روش تحلیل های کیفی الزم جمعهای عمیق و اکتشافی، دادهمصاحبه

ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد ی، مفاهیم، مقولهمحتوا به مثابه تکنیکی پژوهش

ها مبنای تدوین ابزار این مفاهیم، عوامل و مقوله (.Shi et al., 2005)تحلیل قرار گرفت 

های الگویی جهت ارائه مدل )پرسشنامه( برای دستیابی به عوامل مؤثر و شناخت ابعاد و مؤلفه

م و احکام سند تحول آموزش و پرورش قرار گرفت. آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهی

های مدل آگاهی و نگرش معلمان های اساسی و شاخصای از ابعاد، مولفهحاصل این بخش، بسته

نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش است. به این ترتیب که از طریق مطالعه 

بندی آنبندی و جدولام و از طریق دستهبرداری اولیه انجمبانی نظری و پیشینه پژوهش، فیش

های اساسی شناسایی شد. از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان ها و شاخصها، مولفه

های نهایی برای مدل آگاهی و ها و شاخصآموزش و پرورش و کسب توافق الزم، ابعاد، مولفه

 پرورش شناسایی و تعیین شد.  نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و

 



81 نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آگاهی و نگرش معلمان 
  

 مرحله سوم : مطالعه کمی
ی کیفی به دست آمدند، هایی که در مرحلههای اساسی و شاخصدر این مرحله ابعاد، مولفه

ها از طریق بار عاملی به صورت ی آماری قرار داده شد و اهمیت آندر معرض قضاوت جامعه

روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده مشخص شد. به این ترتیب در مرحله دوم از کمی

و پرسشنامه محقق ساخته، پس از سه مرحله تعدیل و اصالحات ( Shi et al., 2005)شده است 

صورت الکترونیکی طراحی شد و لینک آن در اختیار پاسخ دهندگان در قالب یک دوره الزم  به

 ضمن خدمت شش ساعته قرار گرفت. 

 

 مدلی چهارم: تدوین مرحله
با استفاده از اطالعات به دست آمده، مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام 

 سند تحول آموزش و پرورش ارایه شد.

 آماری جامعه و نمونه 

بخش کیفی: جامعۀ آماری در این بخش از پژوهش، خبرگان جامعۀ آموزش و پرورش  .0

گیری برخوردار بوده و به اصطالح خبرگان یماستان بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصم

نفر بصورت نمونه گیری هدفمند برای انجام بخش کیفی  011آگاه نام دارند. از میان این گروه، 

 ، شرکت کردند. ٤1پژوهش انتخاب شدند و در فرآیند مصاحبه برگزار شده در تابستان 

کلیه  معلمان)مدیران و بخش کّمی: گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل  .4

نفر( می باشند، که با استفاده از  42042عوامل اجرایی مدارس و معلمان( استان کردستان )

نفر ارزیابی شدند که متناسب با این تعداد  0٤2معادله کوکران، تعداد افراد مورد بررسی برابر با 

ت ویندوز و آندروید و با توجه به امکان و فرصت مناسب استفاده از لینک الکترونیکی تح

(https://survey.porseline.ir/s/NUO2urp)  و مهم تر از همه چون در قالب یک دوره ضمن

خدمت معلمان ارائه شده بود و بدین وسیله امکان و انگیزه شرکت همه افراد نمونه وجود داشت 

د مطالعه قرار گرفتند و این افراد به صورت کامالً تصادفی از میان جامعه نفر مور 0111تعداد 

 آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 هاابزار گردآوری داده

 ها در بخش کیفیابزار گردآوری داده

ها از دو ابزار فیش و مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت در بخش کیفی جهت گردآوری داده

های مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول اد و مؤلفهشناسایی ابع

https://survey.porseline.ir/s/NUO2urp
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برداری از طریق مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فیش .آموزش و پرورش استفاده شد

های اساسی شناسی ها و شاخصها، مولفهبندی آنبندی و جدولاولیه انجام و از طریق دسته

ساختار یافته با خبرگان آموزش و پرورش و کسب توافق الزم، ابعاد،  از طریق مصاحبه نیمه .شد

های نهایی برای مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند ها و شاخصمولفه

 . تحول آموزش و پرورش شناسایی و تعیین شد

 ابزار گردآوری داده در بخش کمّی

مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به  در مرحله کمّی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته

مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش، براساس معیارهای استخراج شده که در مرحله 

کیفی با مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان آموزش و پرورش و نظر نهایی اساتید راهنما 

ها و ناسایی ابعاد، مولفههای آن شناسایی و تدوین گردید، پس از شو مشاور ابعاد و مولفه

ها، پرسشنامه مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش شاخص

و پرورش منتیج از نظرات نهایی تهیه و طی سه مرحله تعدیل و اصالحات الزم در آن به عمل 

ربوط به یکی گویه سئوالی است که هرگویه  اطالعات م 33آگاهی سنجی شامل  آمد.پرسشنامه

گویه  33از مفاهیم کلیدی و احکام  سند تحول را می سنجد و پرسشنامه نگرش سنجی شامل 

از خیلی مخالفم تا خیلی –عبارتی است که نگرش مخاطبین را در یک پیوستار پنج گزینه ای 

 نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول می سنجد.این پرسشنامه ها  به عنوان ابزار نهایی-موافقم

ها در بخش کمی پژوهش از طریق لینک الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفتند گردآوری داده

(Shyjith et al., 2008.) 

 هاها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

ها از ها، برای تجزیه و تحلیل دادهآوری آنپس از اجرای مصاحبه و اجرای پرسشنامه و جمع

که سواالت به دو دسته کیفی و کمی ه شد. با توجه به اینهای آماری مناسب استفادآزمون

ها استفاه های کیفی و کمی هم برای تجزیه و تحلیل دادهاند در نتیجه از روشبندی شدهطبقه

های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. در این طرح شد. برای تحلیل داده

در دو مرحله کدگذاری باز  و کدگذاری محوری  های کیفی گردآوری شده، مراحل تحلیل داده

 (.Prosser & Walley, 2005) انجام شده است

ها بر اساس فرآیند کدگذاری باز و محوری دادهبنابراین در مرحلۀ اول، ابعاد اصلی و مؤلفه

ارائه شد و های عمیق و اکتشافی انجام عمل پاالیش، کدهای مفهومی های حاصل از مصاحبه

ها مشخص گردید. ر یک از عوامل بر اساس فراوانی مفاهیم ذکر شده در مصاحبهاولویت ه
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هنگام  (.Shi et al., 2008)مفاهیم، واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز و محوری بودند 

طور مستقیم از رونوشت مصاحبۀ ها، مفاهیم از طریق کدگذاری، بهتجزیه و تحلیل دقیق داده

ها برای ها ایجاد شدند. رونوشت مصاحبهوجه به موارد مشترک کاربرد آنکنندگان و یا با تشرکت

طور منظم مورد بررسی ها بههای اصلی و فرعی و میزان اهمیت و اولویت این مقولهیافتن مقوله

های های پژوهش، برای تجزیه و تحلیل دادهبا توجه به سؤالقرار گرفتند. در بخش کمی 

های آماری در قالب آمار توصیفی و های تحقیق، از روشاز پرسشنامه آوری شده با استفادهجمع

استنباطی از جمله میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار برای متغیرها ارائه 

 شده است. 
 

 هایافته
در این پژوهش، سطح آگاهی و نگرش معلمان)کلیه مدیران و کارکنان و معلمان استان( 

عوامل  فاهیم و احکام سند تحول بنیادین سنجیده شد و پیشنهادات آنان در مورد نسبت به م

موثر ونحوه ارتقای آن در استان کردستان، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در این بخش، در 

 ایم. پاسخ به سواالت بیان شده در بخش اهداف، به طور اجمالی به اهم این نتایج، پرداخته

 

 ورش پرزش و موآین دبنیال نسبت به مفاهیم سند تحون ماگاهى معلآضعیت و

طور کلی، نتیجه ارزیابی آگاهی معلمان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین، از سطح به

مطلوبی برخوردار نبوده است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین نمرات مربوط به آگاهی 

است که در این میان، باالترین نمره  دهبو 41از  ٤712معلمان از مفاهیم سند تحول بنیادین 

ترین نمره مربوط به بخش بیانیه و پایین 0272مربوط به مفاهیم: جامعه اسالمی با نمره 

( درصد و نمره آگاهی معلمان استان کردستان نسبت 0است. در جدول )بوده  3ماموریت با نمره 

  به مفاهیم سند تحول بنیادین نمایش داده شده اند.
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 ( درصد و نمره آگاهی معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین1ول )جد
شماره 

 سوال
 41نمره از  درصد پاسخ صحیح نوع عنوان مفهوم یا حکم

 372 24 مفهوم نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 0
 00 22 مفهوم مفهوم تعلیم و تربیت 4
 0073 2٤ مفهوم یتهای ششگانه فلسفه تعلیم و تربساحت 3
 ٤74 23 مفهوم نظام معیار اسالمی 2
 ٤ 22 مفهوم مبانی نظری سند تحول 2
 04 31 مفهوم هویت 3
 172 31 مفهوم نظام دوری 1
 0272 11 مفهوم جامعه اسالمی 3
 373 23 مفهوم حیات طیبه ٤

 0474 30 مفهوم 0212افق چشم انداز  01
 3 02 مفهوم های پایهشایستگی 00
 372 34 مفهوم بیانیه ماموریت 04
 173 3٤ مفهوم نظام رتبه بندی مدارس 03
 372 24 مفهوم هابیانیه ارزش 02
 01 21 مفهوم برنامه درس ملی 02
 01 21 مفهوم سنین الزم التعلیم 03
 0374 33 مفهوم های کالن نظام تعلیم و تربیتهدف  01
 0374 33 ممفهو نظام مشاوره و راهنمای تربیتی 03
 0374 33 مفهوم فلسفه تربیت رسمی عمومی 0٤
 00 22 مفهوم   3-3-3استقرار نظام  41
 04 31 مفهوم های عمومینظام سنجش صالحیت 40
 373 23 مفهوم های تحولیزیرنظام 44
 1 32 مفهوم های عملیاتیاهداف و راهکار 43
 173 3٤ مفهوم های کالناهداف و راهبرد 42
 0073 23 مفهوم ام بالندگی شغلی و شایسته ساالرینظ 42
 0174 20 مفهوم نظام ملی تربیت معلم 43
 172 31 مفهوم رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 41
 373 23 مفهوم نظام مشارکت 43
 17٤ 3٤72  میانگین کل 
 ٤712 2371  میانگین مفاهیم 

 

 ورشپرزش و موآین دبنیال ند تحوسم حکاانسبت به ن گاهى معلماآضعیت و

تر از آگاهی آنان نسبت به مفاهیم آن میزان آگاهی معلمان نسبت به احکام سند تحول پایین

آمده، میانگین نمره کسب شده در زمینه آگاهی از بخش احکام سند  دستاست. طبق نتایج به

مربوط به فرآیند ترمیم سند با  بوده است که در این میان، باالترین نمره 41از  3تحول بنیادین، 

باشد. می 473و کمترین نمره مربوط به وظایف شورای عالی آموزش و پرورش با نمره  373

فرآیند ترمیم سند بیشترین میزان معلمان نسبت به احکام وظایف وزارت آموزش و پرورش و 



84 نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آگاهی و نگرش معلمان 
  

زی و نظارت و وظایف های سیاست گذاری، برنامه ریاند و نسبت به احکام بخشآگاهی را داشته

 اند.شورای عالی آموزش و پرورش، کمترین آگاهی را داشته
 

 ( درصد و نمره آگاهی معلمان استان کردستان نسبت به احکام سند تحول بنیادین2جدول )

شماره 
 سوال

 41نمره از  درصد پاسخ صحیح نوع عنوان مفهوم یا حکم

 173 3٤ حکم وظایف وزارت آموزش و پرورش 4٤
 373 23 حکم فرآیند ترمیم سند 31
 373 03 حکم های سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارتبخش 30
 473 02 حکم وظایف شورای عالی آموزش و پرورش 34
 174 33 حکم وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی 33
 17٤ 3٤72  میانگین کل 
 3 31  میانگین احکام 

 
 

 ورش پرزش و موآین دبنیال تحو نسبت به مفاهیم سندن معلمانگرش 
به مفاهیم در سطح مطلوبی ارزیابی شده است. طبق نتایج  سطح نگرش معلمان نسبت

آمده، میانگین نمره کسب شده در زمینه نگرش نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین،  دستبه

بوده است . مفاهیم نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی، اهداف عملیاتی و راهکارها، نظام  2از  2701

اند و  االترین امتیاز را در سنجش نگرش معلمان کسب کردهبالندگی شغلی و شایسته ساالری، ب

های کالن، سنین الزم التعلیم و رهنامه تعلیم و تربیت کمترین امتیاز نگرش به مفاهیم راهبر

سنجی، مربوط به مفهوم نظام بالندگی شغلی و تعلق گرفت. بیشترین امتیاز در طیف نگرش

 است.بوده  3733مربوط به سنین الزم التعلیم با امتیاز  و کمترین امتیاز 2724شایسته ساالری با 
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 ( میانگین امتیاز طیف نگرش سنجی معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین3جدول )

 میانگین نوع عنوان شماره سوال
 2712 مفهوم نظام دوری 0
 3733 مفهوم سنین الزم التعلیم 4
 2744 مفهوم یتهای تعلیم و تربساحت  3
 2733 مفهوم بیانیه ارزشها 2
 2743 مفهوم 3-3-3نظام  2
 271٤ مفهوم بیانیه ماموریت 3
 3713 مفهوم های کالنراهبر 1
 2731 مفهوم های عملیاتی و راهکارهاهدف 3
 2703 مفهوم چارچوب اجرایی ٤

 273٤ مفهوم نظام مشارکت 01
 37٤3 مفهوم حیات طیبه 00
 37٤3 مفهوم تعلیم و تربیت رهنامه 04
 270٤ مفهوم نظام معیار اسالمی 03
 2713 مفهوم نظام ارزیابی صالحیت معلمان 02
 2703 مفهوم افق چشم انداز 02
 2743 مفهوم نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 03
 2703 مفهوم مفهوم تعلیم و تربیت 01
 37٤2 مفهوم های پایهشایستگی  03
 2713 مفهوم یم و تربیتفلسفه تعل 0٤
 2710 مفهوم برنامه درسی ملی 41
 2743 مفهوم جامعه اسالمی 40
 2744 مفهوم نظام رتبه بندی مدارس 44
 37٤3 مفهوم نظام ملی تربیت معلم 43
 2724 مفهوم نظام بالندگی شغلی و شایسته ساالری 42
 273٤ مفهوم نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی 42
 2720 مفهوم عملیاتی و راهکارهااهداف  43
 2712 مفهوم های عمومینظام سنجش صالحیت 41
 2734 مفهوم های تحولیزیرنظام 43
 2703  میانگین کل 
 2701  میانگین مفاهیم 

 
 

 ورش پرزش و موآین دبنیال سند تحوم حکاانسبت به ن معلمانگرش 

ارزیابی شده است. طبق نتایج سطح نگرش معلمان نسبت به احکام نیز در سطح مطلوبی 

آمده، میانگین نمره کسب شده در زمینه نگرش نسبت به احکام سند تحول بنیادین،  دستبه

بوده است. باالترین امتیاز مربوط به نگرش نسبت به وظایف وزارت آموزش و پرورش  2از  2731

شورای عالی آموزش و ، و کمترین امتیاز مربوط به وظایف 272٤در اجرای سند تحول با نمره 
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( میانگین امتیاز طیف نگرش سنجی معلمان استان 4است. در جدول )  37٤3پرورش با نمره 

 کردستان نسبت به احکام سند تحول بنیادین نمایش داده شده است.

 
 سنجی معلمان استان کردستان نسبت به احکام سند تحول بنیادین( میانگین امتیاز طیف نگرش4جدول )

 میانگین نوع عنوان الشماره سو

 272٤ حکم وظایف وزارت آموزش و پرورش 4٤

 2722 حکم فرآیند ترمیم سند 31

 2743 حکم های سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارتبخش 30

 37٤3 حکم وظایف شورای عالی آموزش و پرورش 34

 2713 حکم وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی 33

 2703  میانگین کل 

 2731  یانگین احکامم 

 

رسد که میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول مثبت نظر میدرکل، به

است و در مقایسه با نمرات کسب شده از پرسشنامه سنجش آگاهی، نتایج حاصله در بخش 

 باشد. دهنده دیدگاه مطلوب اکثریت معلمان نسبت به احکام و مفاهیم سند مینگرش نشان

 

سند م حکاو انسبت به مفاهیم ن گاهى معلمانگرش و آبر ار مل تاثیرگذامهمترین عو

 ورشپرزش و موآین دبنیال تحو

 

آوری شده، از طریق مصاحبه بر اساس روند های کیفی جمعبرای پاسخ به این سؤال داده

 شود. نظریه داده بنیاد تجزیه و تحلیل شدند که در ادامه به آنها پرداخته می

 پدیده آورنده به وجود اصلی عامل که شودمی گفته شرایطی به علّی شرایط :علّی یطشرا

 از حاصل نتایج تحلیل به توجه بنابراین، با (.Corbin & Strauss, 2008)مطالعه باشد  مورد

 پژوهش این در علّی کنندگان به سواالت  آن، شرایطشده و پاسخ مشارکت انجام هایمصاحبه

)مهمترین عوامل موثر بر آگاهی و نگرش معلمان نسبت به احکام و مفاهیم سند اصلی  مقولۀ که

های مدیریت منابع پنج مقوله؛  سیاست دهد، شاملمی قرار تأثیر تحت را )تحول بنیادین

های آموزشی های پرورشی و سیاستهای اجتماعی، سیاستهای مالی، سیاستانسانی، سیاست

می توان به موارد ذیل اشاره  علّیهای باز مربوط به شرایط و کدها که ازمهمترین مقوله  است

 کرد:
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رسانی متناسب با تغییرات برنامه درسی در کلیه دوره روزهای بازآموزی و بهبرگزاری دوره

های تحصیلی، برگزاری کارگاه، همایش، دوره ضمن خدمت حضوری و آنالین در مورد مفاهیم و 

ه کلیه فرهنگیان، توجه ویژه به آموزش جامع ابعاد مختلف سند احکام سند تحول بنیادین ویژ

ای از مفاهیم و احکام های جامع دورهتحول در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، برگزاری آزمون

ای، بروشور و پوسترهای آموزشی در مورد تمام سند تحول، تهیه و تدوین محتواهای چندرسانه

ها در اختیار کلیه فرهنگیان، توجه به میزان ار دادن آنهای سند تحول بنیادین و قربخش

های استخدامی وزارت آموزش و پرورش، آگاهی افراد نسبت به مفاهیم و احکام سند در آزمون

های استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای پخش برنامهبندی معلمان، اجرای عادالنه نظام رتبه

بت به سند تحول بنیادین، ارتقای سطح دانش آموزشی جذاب در راستای افزایش آگاهی نس

 عمومی جامعه نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین و ...

پدیدۀ  .(Bazargan et al., 2008)است مورد مطالعه فرایند اصلی ، پدیدۀمحوری پدیدۀ

 1 شامل که بوده شده، آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند تحول بنیادین ارائه محوری مدل

 شامل: آگاهی و نگرش معلمان موثر بر  های اصلیمقوله مقوله فرعی است. 42مقوله اصلی و 

 فردی، آموزشی، سازمانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فناوری است.

ای، گرایش مذهبی، گرایش مقوله فردی شامل پنج مقوله فرعی سطح سواد، رشد حرفه

ها، کتب، مقاالت و سمینارها  است. سازمانی شامل دوره سیاسی، توسعه فردی است. آموزشی 

شامل عدالت سازمانی، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت، مدیریت تحول و رهبری معنوی است. 

اجتماعی شامل منزلت اجتماعی معلمان، موسسات کنکور و میزان توانمندی و آگاهی فارغ 

با سند تحول، نگرش دولت التحصیالن است. سیاسی شامل تناسب دیپلماسی بین المللی دولت 

نسبت به آموزش و پرورش، نوع رفتار با مطالبات معلمان و توجه به اشتغال فارغ التحصیالن 

های بومی در سند تحول، تناسب محتوای است. فرهنگی شامل میزان توجه به زبان و فرهنگ

ست. فناوری سند با مقتضیات زمانه و تاثیر فعالیت موسسات فرهنگی دولتی بر فرهنگ عامه ا

نیز شامل تناسب برنامه های سند با رشد جهانی علم و فناوری، میزان استفاده از فناوری در 

 پیاده سازی اهداف سند می باشد.

می  داللت ایپدیده به که است ویژه خصوصیات یکسری نشان دهنده، ایشرایط زمینه

 کنش آن در که است بعد یک طول در ایپدیده با مرتبط وقایع یا حوادث عبارتی، محل به کند؛

. در (Corbin & Strauss, 2008)گیردمی صورت پدیده به پاسخ و کنترل، اداره برای متقابل

ای شامل سه مقولۀ وضعیت معیشتی فرهنگیان، جایگاه اجتماعی این پژوهش، شرایط زمینه
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 زمینه ایبه شرایط های باز مربوط ها و کدوشرایط ادامه تحصیل آنان  است. ازمهمترین مقوله

رسانی متناسب با روزهای بازآموزی و بهتعداد و کیفیت دوره می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تغییرات برنامه درسی کلیه مقاطع، تعداد و کیفیت کارگاه، همایش، دوره ضمن خدمت حضوری 

میزان توجه به  و آنالین در مورد مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین ویژه کلیه فرهنگیان،

های آن در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، تناسب آموزش جامع سند تحول و کلیه زیرنظام

 میزان حقوق ماهیانه دریافتی فرهنگیان با نرخ تورم. 

 که هستند محیطی عمومی شرایط ایواسطهشرایط  گر(:ای )مداخلهشرایط واسطه

 اساس بر و حاضر پژوهش در(. Bazargan et al., 2008)دهند می قرار تأثیر تحت را راهبرد

های توسعه دو مقوله خصوصیات شخصیتی فرهنگیان و سیاست هامصاحبه محتوای تحلیل

 ای شناسایی شدند. ای تحت عنوان شرایط واسطهحرفه

شوند حاصل می اصلی پدیدۀ از که هستند ایویژه هایتعامل یا اقدامات هاراهبرد

(Bazargan et al., 2008) .های بهبود وضعیت آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند راهبرد

و تامین ورى، فناات و تجهیز، تامین فضاتحول بنیادین شامل راهبری و مدیریت، برنامه درسی، 

همراه کدهای باز نسانی اتامین منابع و تربیت معلم ، شیابیو ارزهش وپژ، تخصیص منابع مالی

های باز مربوط به راهبردها می توان به موارد ها و کدازمهمترین مقولهاند. مربوط به آنها آمده

 ذیل اشاره کرد:

ین وتدایجاد دبیرخانه راهبری اجرای سند تحول بنیادین در ادارات آموزش و پرورش،  

زی منابع نمندسااتون از مفاهیم سند تحول، یکساو فهم  مناسب ای کی مناسب برب ادراچورچا

ییننامهها )با رات و آمقری نگرزباارس در درک مفاهیم و مفاد سند، مدان دیرمانسانی بویژه  

رات ختیاایش افزو اکاهش تمرکز د تفویض اختیار و یکرروبا ارس( یی مداجراییننامه آتاکید بر 

ت مختلف در راستای اهداف کالن و عملیاتی سند، ئه خدمای و ارایزرسه جهت برنامهرمدن کاار

عالی رای ها با شونستاورش اپرزش وموی آهارامانی شوزساط تباای ارونی برقانر کازوحی سااطر

سانه ملی در اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت رها رانقش شوی تقاارجهت ورش پرزش وموآ

ین وتد، تربیتو تعلیم م کمک به توسعه نظاو ین دبنیال یج سند تحووتردر محلی و رسانه های 

سند ی هامیرنظازمبتنی بر برنامه ورش پرزش ومونواتی وزارت آسه  سالتوسعه پنج ی برنامه ها

در سند جدید ی یتهارماموو متناسب با نقش ورش پرزش ومور آساختاح صال، ایندبنیال تحو

، سه(رتا مدد ستاای معلمان )از حرفهی تبهبند، اجرای نظام ریربطذجع اتوسط مرتحول  

ی هازپاسخگویی به نیای و پذیرف نعطاد ایکرروا سی بدرکتب ای محتواد و موول جدی در نگرزبا
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و یع منابع مالی متناسب با برنامه زتوای برزم الی هارکازوحی سااطرمتناسب با مفاد سند، محلی 

زی ساده پیاای برز نیارد منابع مالی موآورد برای، منطقهو ستانی ، اسطح ملیمفاد سند در 

 ورش.پرزش و موآین دیابنل سند تحوی هام یر نظازیی اجری ابرنامه ها

(. (Bazargan et al., 2008شوندمی ایجاد راهبردها اثر در که هستند نتایجیپیامدها، 
توان به ترتیب شامل تحول پویای محیط مدرسه، پیامدهای ارتقای نگرش و آگاهی معلمان را می

 طیبه دانست.آموزان در نیل به حیات جانبه دانشای معلمان، تعالی همهارتقای شخصیت حرفه

م حکاو انسبت به مفاهیم ن معلماش نگرو گاهى آضعیت ى وتقااربومى جهت ب چورچا

 ورش پرزش و موآین دبنیال سند تحو

پس از بررسی و مطالعه مبانی نظری موجود در این حوزه و احصای آگاهی و نگرش هزار نفر 

آگاهی و نگرش معلمان  نظران در زمینهنفر ازصاحب 011از فرهنگیان استان و مصاحبه با 

های اصلی و فرعی مربوط به آگاهی و استان کردستان نسبت به سند تحول بنیادین، مقوله

نگرش معلمان استان نسبت به سند تحول بنیادین احصا و مدل مفهومی نهایی به شرح زیر 

 تدوین شد.

طریق  هایی است که ازگذاری محوری: کدگذاری محوری عبارت از سلسله رویهکد-الف

گذاری دهد. بدین ترتیب، کدها را با یکدیگر ارتباط میهای فرعی، دادهپیوند بین مقوله و مقوله

های اصلی و فرعی اشاره دارد. این کار با استفاده از یک دهی مقولهمحوری به فرآیند شکل

حوری، شرایط شود تا روابط بین شرایط علّی، پدیده مپارادایم) مدل الگویی یا سرمشق( انجام می

 زمینه ای، شرایط میانجی، راهبردها و پیامدها را نشان دهد.
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کدگذاری انتخابی: در این مرحله نظریه پرداز داده بنیاد مقوله محوری را که سایر مقوالت بر -ب

دهند، به طور روش مند انتخاب و با ارتباط دادن آن گردند و کلیتی را تشکیل میمحور آن می

کند که شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در پژوهش ها به نگارش نظریه اقدام میبا سایر مقوله 

(. بنابراین، مدل مفهومی ارتقای Danaeifard et al., 2005)دهد مطالعه شده است، ارائه می

 ترسیم شده است. 0آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان به شرح شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

دهد، در کل میزان آگاهی معلمان استان کردستان های تحقیق نشان میطور که یافتههمان

است که نمره  نسبت به تمامی مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین به طور میانگین، پایین

است اما در کل آگاهی آنان نسبت به مفاهیم کمی بیشتر از آگاهی آنان نسبت به احکام بوده

میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول مثبت است و در مقایسه با نمرات 

دهنده دیدگاه کسب شده از پرسشنامه سنجش آگاهی، نتایج حاصله در بخش نگرش نشان

در بررسی تطبیقی با  باشد.نسبت به احکام و مفاهیم سند می مطلوب اکثریت معلمان

های مورد بررسی در ادبیات تحقیق، تا پیش از این پژوهش، هیچ کار مشابهی در زمینه پژوهش

توان نتایج سایر سنجش آگاهی معلمان نسبت به سند تحول بنیادین انجام نشده است، اما می

 های متفاوت را مورد مقایسه قرار داد. مطالعاتهای سنجش آگاهی معلمان در حوزهپژوهش
(Abdi et al (2010 های نشان داده است که میزان آگاهی کلی معلمان نسبت به ناتوانی

یادگیری دانش آموزان در سطح پایینی قرار دارد و برای اصالح این وضعیت استفاده از دوره 

 های ضمن خدمت را پیشنهاد کرده اند.

ت تعلیمااف درس دـهاز ام ـاهى معلـگان آزـه میـکشد ت ـیافدر Tajik (2005) قیقتحدر 

یس رتدهاى از روشافى ـاهى کـگت و آطالعان اکثریت معلماده، احد متوسط بودر جتماعى ا

د. ـکننمىه بسندب درس اـه کتـبن اـر معلمـکثاى ـشزمواد آوـمد برراـبطه با کو در راشته اند

و در شته اشنایى کافى ند، آیابىـشارزى ـعلمهاى ل و روشوـصاا ـبن اـر معلمـکثاین ـهمچن

که این نتایج در ند ارندار طح باالیى قرـسرت در اـمهو ش ـندار ـنظاز متحانى ت االاحى سواطر

 Najari)و Ameri (2005( ،Babaei Mayardan (2003( ،Ayazi (2002) هایپژوهش

Esfahani (2001  ها نمره میانگین آگاهی معلمان آننیز تایید شده است که در تمامی

های تهران، آذربایجان غربی و شرقی و سمنان، نسبت های مختلف کشور از جمله استاناستان

طبق نتایج  تر از حداقل قابل قبول بوده است.های حوزه حرفه معلمی پایینبه دانش و مهارت

ن در این پژوهش، های سنجش آگاهی معلمان استان کردستاحاصله از بررسی پرسشنامه

ترین نمره باالترین میزان آگاهی معلمان مربوط به مفهوم جامعه اسالمی بوده است و پایین

باشد. های پایه و حکم وظایف شورای عالی آموزش و پرورش میمربوط به مفهوم شایستگی

 های کالن نظام تعلیم و تربیت، نظام مشاوره ومعلمان استان کردستان در مفاهیم هدف 

های ، هویت، ساحت0212راهنمای تربیتی، فلسفه تربیت رسمی عمومی، افق چشم انداز 
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و  3-3-3ششگانه فلسفه تعلیم و تربیت، نظام بالندگی شغلی و شایسته ساالری، استقرار نظام 

 اند. مفهوم تعلیم و تربیت، نمره باالتر از حداقل قابل قبول کسب کرده

شود که آگاهی معلمان نسبت به مفاهیم دینی، نتج میاز بررسی این نمرات، چنان م 

اجتماعی و سیاسی و نیز مفاهیم مربوط شغلی و معیشتی عمومی تا حد قابل توجهی نسبت به 

مبانی نظری سند تحول، مفاهیم تخصصی و اهداف و راهبردهای کالن و وظایف و احکام مربوط 

های صورت گرفته بر روی این نتایج و تحلیلبه نحوه ترمیم و اجرای سند، باالتر است. بر اساس 

گذاری تواند عدم سیاستترین دالیل این مسئله، میهای انجام شده، یکی از اصلیمصاحبه

های آن به های ضمن خدمت معلمان و عدم ارائه متن سند و زیرنظامصحیح در زمینه آموزش

های در تحلیل یافته باشد.صورت محتواهای آموزشی قابل ارجاع توسط معلمین کلیه مقاطع 

ها در آگاهی پژوهشی حاصل از مشخصات جمعیت شناختی، مقایسه ی میانگین نظرات آزمودنی

آنها نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول، به تفکیک جنسیت، میزان تحصیالت، سابقه تدریس 

به مفاهیم و دهد که بین معلمان زن و مرد در آگاهی آنها نسبت و منطقه محل خدمت نشان می

احکام سند تحول بنیادین، از لحاظ آماری، تفاوت وجود دارد و آگاهی معلمان زن نسبت به 

 Babaei) و  Ameri (2005)های معلمان مرد بیشتر بوده است، که این نتیجه، نتایج پژوهش

Mayardan (2003 دهد که مانند نتایج این نتایج همچنین نشان می کند.را تایید می

با سطح  معلمانآگاهی  Najari Esfahani (2001) و Abdi et al (2010 ) هایپژوهش

ی تدریس و منطقه تحصیالت باالتر، نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بیشتر است. اما سابقه

 ای ندارد.محل خدمت معلمان در میزان آگاهی آنها تاثیر قابل مشاهده

ستان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین در زمینه بررسی نگرش معلمان استان کرد   

طور کلی در این زمینه پیشینه دقیق و نیز تا کنون هیچ پژوهشی در کشور انجام نشده است و به

وسیعی در کشور وجود ندارد. طبق نتایج این پژوهش، نگرش معلمان استان نسبت به مفاهیم و 

و میانگین کلی نمره نگرش آنان در حدود  احکام سند تحول در حد مطلوبی ارزیابی شده است

ترین نگرش مربوط به مفهوم نظام بالندگی شغلی و باشد که در این میان مثبتحداکثر می

ترین امتیاز ساالری و وظایف وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول با و پایینشایسته

آموزش و پرورش بوده است.  مربوط به مفهوم سنین الزم التعلیم و حکم وظایف شورای عالی

های آگاهی سنجی، معلمان طبق این نتایج و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

نسبت به وظایف آموزش و پرورش نگرش و آگاهی مطلوبی دارند، اما امتیاز نگرش و آگاهی آنان 

شغلی و نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش در سطح پایینی قرار دارد. به نظام 
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ساالری نیز در هر دو آزمون نگرش و آگاهی، امتیاز مطلوبی تعلق گرفته است که ممکن شایسته

ای و معیشتی خود باشد که این نتیجه است ناشی از توجه بیشتر معلمان به مسائل شغلی، حرفه

 نیز ارائه شده است. Proser & Walley (2005) توسط پژوهش

های فوق، برای تعیین عوامل موثر بر نگرش و آگاهی در این پژوهش، عالوه بر بررسی

مصاحبه استفاده شده است که  011معلمان از سند تحول بنیادین، از تحلیل نتایج حاصل از 

های مدیریت منابع انسانی، طور کلی، مهمترین عوامل شامل؛ شرایط علّی، از جمله: سیاستبه

های آموزشی، شرایط ی پرورشی و سیاستهاهای اجتماعی، سیاستهای مالی، سیاستسیاست

ای و شرایط های توسعه حرفهگر، از جمله: خصوصیات شخصیتی فرهنگیان و سیاستمداخله

ای، از جمله: وضعیت معیشتی فرهنگیان، جایگاه اجتماعی فرهنگیان، شرایط ادامه زمینه

فرعی شرایط علی  هایاثرگذارترین مقوله باشد.های ضمن خدمت فرهنگیان میتحصیل و دور

های مدیریت منابع انسانی و مالی است که بر رضایت در زمینه نگرش معلمان، مربوط به سیاست

 شغلی آنان و جایگاه اجتماعی آنان اثرگذار است.

ای فرهنگیان با اهداف سند تحول های حرفهبنابراین، برای افزایش تناسب آگاهی و مهارت

 راهکارهای زیر را به کار گرفت: طور خالصهبنیادین، الزم است به

 رسانی متناسب با تغییرات برنامه درسی کلیه مقاطعروزهای بازآموزی و بهبرگزاری دوره -

برگزاری کارگاه، همایش، دوره ضمن خدمت حضوری و آنالین در مورد مفاهیم و احکام  -

 سند تحول بنیادین ویژه کلیه فرهنگیان

 تلف سند تحول در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیانتوجه ویژه به آموزش جامع ابعاد مخ -

  ای از مفاهیم و احکام سند تحولهای جامع دورهبرگزاری آزمون -

 در نظر گرفتن مکانیسم تشویقی برای آگاهی از سند و عمل کردن بر مبنای آن -

ای، بروشور و پوسترهای آموزشی در مورد تمام تهیه و تدوین محتواهای چندرسانه -

 ها در اختیار کلیه فرهنگیاند تحول بنیادین و قرار دادن آنهای سنبخش

های استخدامی توجه به میزان آگاهی افراد نسبت به مفاهیم و احکام سند در آزمون -

 وزارت آموزش و پرورش

ریزی در راستای بازآموزی کارکنان، نوع نگرش آنان نسبت به سازمان و عالوه بر برنامه

های آگاهی آنان موثر است. در مطالعات رفتار سازمانی، بر نگرششرایط شغلی نیز در میزان 

شود و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش تعهد سازمانی، مربوط به شغل تاکید می

بین میزان آگاهی از اهداف،  (.Robbins, 1988)باشد رضایت شغلی و وابستگی شغلی می
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های ری وجود دارد. آگاهی از اهداف و برنامهنگرش و اخالق کاری رابطه مستقیم و معنادا

تواند باعث ارتقای نگرش مثبت کارکنان و تعهد کاری آنان شود بلندمدت سازمانی، می

(Ahmadi, 2014.) ای خود، باعث ارتقای نگرش آنان افزایش آگاهی کارکنان از مسائل حرفه

اگر کارکنان دیدگاه مثبتی  شود. در مقابل،نسبت به سازمان و افزایش تعهد کاری آنان می

شان برای نسبت به سازمان داشته باشند و رضایت شغلی آنان در حد مطلوبی باشد، رغبت

 ,Naeli)یابدهای سازمانی افزایش مییادگیری بیشتر و افزایش آگاهی در زمینه اهداف و برنامه

1997.) 

و احکام سند تحول تاثیر بر این اساس، میزان آگاهی و نوع نگرش معلمان نسبت به مفاهیم 

متقابلی بر یکدیگر دارند. از این رو، عوامل مرتبط با میزان رضایت شغلی معلمان که تاثیر 

مستقیمی بر میزان رغبت آنان به یادگیری مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین دارند، عبارتند 

 از:

 بندی معلماناجرای عادالنه نظام رتبه -

 گیان با توجه به نرخ تورمارتقای وضعیت معیشتی فرهن -

 اجرای قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت -

 فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل فرهنگیان و احتساب ارتقای مدرک تحصیلی -

 در نظر گرفتن سیستم مطلوب دریافت بازخورد عملکرد -

 تفویض اختیار به معلمان، مدیران و سایر کارکنان در حوزه عملیاتی خود -

گیان در خصوص کلیه مفاد سند و ترمیم و به روزرسانی آن با توجه به نظرسنجی از فرهن -

 های آناندیدگاه

رسانی صحیح محتوای سند تحول بنیادین، استفاده از خرد بنابراین، عالوه بر شفافیت و اطالع

جمعی و مشارکت خود معلمان در تدوین مفاهیم و احکام آن و نیز در فرآیند ترمیم سند، باعث 

یشتر آنان با اهداف سازمانی آموزش و پرورش خواهد شد. افزایش ارتباطات درون همسویی ب

ای در سطح مدارس و سازمانی به شکل عمودی و افقی و برگزاری جلسات هم اندیشی دوره

سزایی دارد. نقش ادارات مناطق، در به ثمر رساندن اهداف و احیای حس تعهد معلمان نقش به

های ایشان بسیار با اهمیت است. طح تحصیلی، شایستگی و مهارتآموزش کارکنان و ارتقای س

که کارایی شغلی شود که برای ایننیز تایید می (Tadrishassani, 1997) این نتیجه در پژوهش

معلمان باالرود، معلمان باید از رغبت شغلی، خوشنودی شغلی و تعهد سازمانی باالیی برخوردار 

 باشند.
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