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  Abstract 
The present study was designed and implemented with the aim of developing a 

comprehensive model of cooperation between Education and Municipalities 

in order to achieve the goals of the document of fundamental transformation 

of education. In terms of purpose, the research method was applied and 

according to the type of data, it was a combination of exploratory type. The 

approach used in the qualitative part was interpretive, which was done using 

qualitative content analysis method and was implemented in open and axial 

coding to identify research components. The research field consisted of 

knowledgeable and knowledgeable experts who were selected as a sample by 

purposive sampling method and the principle of theoretical saturation. These 

people included principals, deputies, experts and teachers who were aware of 

the subject of the research and were identified according to their experience, 

scientific and practical background, as well as their professional and research 

backgrounds in this field. Qualitative data collection tools included semi-

structured interviews. This interview was designed to answer the objectives 

of the research. According to the recording tools, the research interviews 

were documented and at the end of the interviews, the coding was done as 

open and axial coding. In the qualitative part of the research, in order to 

check the validity, reliability (validity), transferability and verifiability were 

used. For this purpose, the researcher used the validation of the research 

process by eight academic experts to check the reliability. In this way, the 

researchers provided the research process and questions in the qualitative 

section to these eight experts, and after the approval of the experts and 
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elimination of their shortcomings, the research process was performed in the 

qualitative section. It should be noted that these eight specialists included 

university professors who were outside the field of research and samples of 

the quantitative department and had a good knowledge of the qualitative 

research method and the present subject. In coding using two coders, several 

interview samples were used to ensure the same views of the coders. Also, in 

order to evaluate transmissibility, three experts who were not involved in the 

research were consulted about the research findings. To verify the 

verifiability, all interviews were recorded and reviewed at the required times. 

In the qualitative part of the research, specialized committees were used to 

evaluate the reliability. Thus, the members of this specialized committee 

were used for parallel coding of some interviews as well as evaluation and 

programs related to the interviews. In order to analyze the data of the 

qualitative section, coding was done in the form of open and axial coding 

according to the method of qualitative content analysis. Thus, 

MAXQDA2018 software was used in this regard. 

In the quantitative part, the research method was survey. In a small part of the 

statistical population included all general managers, deputies and senior 

experts of the general departments of education in the western provinces of 

the country in 1398, whose number was estimated at about 6,000 people. 

Using Krejcie -Morgan table, 361 people were identified as a sample in this 

section. 500 people were selected to prevent a possible drop. The tool used in 

this section was a researcher-made questionnaire that was designed according 

to the objectives of the research. This questionnaire was the output of the 

qualitative part of the research. Thus, in two parts, including the components 

of the comprehensive model of education cooperation and municipalities to 

achieve the objectives of the Education Transformation Document, as well as 

the factors affecting the comprehensive model of education cooperation was 

designed. The number of questions in this questionnaire is 44 questions in the 

comprehensive cooperation model section (citizenship education 18 

questions; environmental literacy 7 questions; facilities 8 questions; waste 

management 5 questions and participatory management 6 questions) and 30 

questions in the effective factors section (organizational culture 6 questions; 

safety 6 questions; futurism (6 questions; systemic attitude (6 questions and 

political development (6 questions)). The face validity of this questionnaire 

was confirmed by examining the opinions of experts. The validity of the 

structure was confirmed using factor analysis. Finally, the reliability of the 

questionnaire after calculating Cronbach's alpha was 0.88 in the 

comprehensive cooperation model section and 0.83 in the effective 

components section. In the quantitative stage, data analysis was performed in 

two parts: descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) and 
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inferential statistics (structural equations and heuristic factor analysis) using 

SPSS and LISREL software. 

In order to identify the components of the comprehensive model of cooperation 

between education and municipalities, to achieve the objectives of the 

Education Transformation Document, as well as the factors affecting the 

comprehensive model of cooperation in education, qualitative studies and 

analysis of research interviews were used. Finally, 74 codes were identified 

from the research interviews, which showed the dimensions of the 

comprehensive model and the factors affecting the cooperation between 

education and municipalities to achieve the goals of the Education 

Transformation Document. After open coding, axial coding was performed to 

identify the dimensions of the comprehensive model and the factors affecting 

the cooperation between education and municipalities in order to achieve the 

goals of the Education Transformation Document. 

Qualitative results showed that the components of the comprehensive model of 

cooperation between education and municipalities to achieve the goals of the 

Education Transformation Document include citizenship education, 

environmental literacy, facilities, waste management and participatory 

management. The results also showed that the effective factors included 

organizational culture, safety, foresight, systemic attitude and political 

development. Factor analysis was used to evaluate and validate the axial 

codings. Thus, factor analysis was performed in two parts, including the 

components of the comprehensive model as well as the effective factors. 

The results of factor analysis show that out of 44 available indicators (items), 5 

main components can be identified. These 5 components are: organizational 

culture, safety, foresight, attitude and political development. Organizational 

culture can be considered as a common model among the people of the 

organization, which is composed of the following basic components: 

accepted values and norms, individual and group assumptions and 

perceptions of the goals and missions of the organization and how the 

organization adapts to environmental conditions. Education and culture 

interact and interact. The relationship between these two categories is so 

strong that it can be acknowledged that the educational system has a cultural 

nature and provides the grounds for the production and excellence of culture. 

Culture owes its survival and excellence to the educational system. In 

addition to civil works, the municipality has the task of transmitting culture 

and values to the citizens, which is a great step to make all citizens 

responsible by cooperating with education and delegating responsibility to 

students. The next category is safety, in fact, safety in schools as one of the 

places that are always exposed to various dangers requires the observance of 

tips to create security against possible dangers and critical situations. 

Relevant organizations and school officials are also required to familiarize, 
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observe and educate these points so that measures are taken to minimize 

harm and parents are less concerned about this issue. The most important 

thing about teaching safety principles and preventing accidents in schools is 

to raise students' awareness. Of course, this is an important task for parents 

and school teachers another factor identified to improve cooperation between 

education and municipalities to achieve the goals of the Education 

Transformation Document was foresight. The next category is futurism. The 

purpose of foresight is to calculate or predict certain future events or 

conditions. Another systemic approach was identified to improve cooperation 

between education and municipalities in order to achieve the objectives of the 

Education Transformation Document. Systemic approach based on this view, 

the organization should be considered as a systematic whole and data analysis 

should be used to solve problems and make decisions. The present study 

showed that in order to improve the cooperation between education and 

municipalities in order to achieve the goals of the Education Transformation 

Document, political development should also be considered. Political 

development is more behavioral and fundamental. Political development is 

accompanied by fundamental changes and is related to the depth of change. 

The three factors of organization, efficiency, practical reasoning and 

ideological solidarity of leaders and followers are considered as tools of 

political development; thus, by separating and specializing the structure of 

the concepts of creating change and modernization in political culture, 

political development becomes possible. Education is one of the most 

appropriate ways to achieve economic development in social, cultural and 

political. Educational institutions should pay attention to this in their plans to 

protect the human environment. We should not involve politics in the field of 

culture or other areas, and this is one of the serious weaknesses. We believe 

that in the Ministry of Education there should be political discussions and 

understanding of political issues, but playing politics is completely different 

from political discussions and activities. 

Keywords: Transformation, Management, Comprehensive Model 
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 جامع همکاری اساس الگوی بر مدارس مدیریت در ییگراتحول

 3فردین عبداللهی، 2فردین باتمانی، 1صابر حیدری

 چکیده
تحقق اهداف سند  برای ها آموزش و پرورش و شهرداری همکاریجامع تدوین مدل  هدف باپژوهش حاضر 

کاربردی و با توجه  صورتبههدف،  نظر از. روش پژوهش شدطراحی و اجرا  آموزش و پرورشتحول بنیادین 

نظران مطلع و مسلط به میدان پژوهش شامل صاحبترکیبی از نوع اکتشافی بود.  صورتبهبه نوع داده، 

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  25ی هدفمند و اصل اشباع نظری ریگنمونهموضوع پژوهش بود که با روش 

 ۀجامعاین افراد شامل مدیران، معاونان، کارشناسان و معلمان آگاه به موضوع پژوهش بودند. در بخش کمی 

ی غربی کشور هااستان وپرورشآموزشمدیران کل، معاونان و کارشناسان ارشد ادارات کل  ۀیّکلآماری شامل 

؛ با استفاده از روش نفر بود 6000حدود  شدهانجامبودند که تعداد آنان بر اساس برآوردهای  1398در سال 

در  هاداده لیوتحلهیتجزنفر انتخاب شد.  361تعداد به  مورگان -یکرجسو جدول  در دسترسی ریگنمونه

کمی از صورت گرفت و در مرحلۀ  یند کدگذاری باز و محوریبا استفاده از تحلیل محتوا و فرا کیفی مرحلۀ

 LISRELو  SPSSی افزارهانرمآمار استنباطی )معادالت ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی( و با استفاده از 

تحقق اهداف سند تحول  به منظور وپرورشآموزشنشان داد عوامل مؤثر بر همکاری  هاافتهاستفاده شد. ی

سیاسی. نتایج  ۀتوسعی، نگرش سیستمی و نگرندهیآی، ایمنی، سازمان فرهنگ :از اندعبارت وپرورشآموزش

 (ی، نگرش و توسعهنگرندهیآ، ایمنی، فرهنگ) وپرورشآموزشعوامل مؤثر بر همکاری همچنین نشان داد که 

 دارد. 66/0ی به میزان ریتأث وپرورشآموزشبر متغیر همکاری 

 .یی، مدیریت، الگوی جامعگراتحول: هاکلیدواژه
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 مقدمه

که عصر فروپاشی مرزهای اطالعاتی نامیده شده و شتاب تحوالت و  میکنیدر عصری زندگی م

اقتصادی، اجتماعی،  ،ثیرات عمیق و شگرف خود را در معادالت سیاسیأت یپیشرفت فنّاور

زندگی ما بر جای گذاشته است. چنانچه در مقام  یهافرهنگی، آموزشی، تربیتی و دیگر جنبه

 ۀاساسی دور یهایتغییرات و دگرگون که گذشته برآییم متوجه خواهیم شد ۀآن با جامع ۀسیمقا

نهادهای  کردرکا ،ما سرازیر شده ۀجامعه و خانواد یسوجدید که همانند سیلی خروشان به

 جدی مواجه ساخته است یهایتربیتی ازجمله مدرسه و خانواده را با موانع و دشوار

(Aghazadeh, 2011). فکر و فرهنگ و رشد و تعالی ، هاو چالش هابیغلبه بر این آس راه حل

ها و آفتشدن به گرفتار اجتناب از مدرن و  ۀجامع ۀاز محصوالت پیشرفتاستفاده  برایاندیشه 

، اعتقادات، هایدانستنۀ رندیاست که دربرگ یادهیچیپ ۀفرهنگ مجموع .استآن  یهابیآس

عنوان عضو انسان به ۀلیوسهنرها، اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگر است که به

یند ابعاد توسعه است. فرهنگ در تمامی افرهنگی یک بعد از فر ۀشده است. توسعجامعه کسب

 یانقش برجسته توانیم نیطور آشکار و پنهان حضور دارد؛ بنابراها بهزندگی انسان یهاجنبه

عنوان یک ضرورت  سازمانی به شناخت فرهنگ (.Aghazadeh, 2011) برای توسعه آن قائل شد

تغییراتی  تواند منجر به ایجاد می زیراها قرار دارد،  های مدیران سازمان فعالیت مهم، در اولویت

 و درنهایت کارآمدی و بهره ها اهداف سازمان، موفقیت پروژه برای تحققروند آن  هوشمندانه در

 همه انهای مدیرهدف  جزووری  بهره های مناسب افزایش جستجوی راه .وری سازمان باشد

 ،دو مسیر دارد پرورش وآموزشبنیادین سند تحول  . (Batmani & Heidary, 2019) ها است سازمان

 بخش شود که یکامل میش را دو بخش شود،فرض اگر در راستای یک برنامۀ راهبردی و استراتژیک 

سند د. سازان و یک بخش غنی شدن و تقویت منابع سازمان است تا نتایج حاصل شوتوانمند

 6در ذیل این  وسازها هستند زیرنظام دارد که شامل توانمند 6 وپرورشتحول بنیادین آموزش

وپرورش رسیده شده است و به ترتیب به تصویب شورای عالی آموزشبرنامه تدوین 350زیرنظام 

و شورای عالی  وپرورشآموزشسند تحول بنیادین در   عدم موفقیت  یکی از دالیل .است

ولی نهادهای  کنندیمبخشی قلمداد ک نهاد فرارا ی وپرورشآموزش آن است که وپرورشآموزش

ی به طورجدبهی مجلس و... هاپژوهش، مرکز وبودجهبرنامهفرابخشی چون سازمان 

 وپرورش کشور فاقد اتاق فکر استآموزش رونیازا. اندنداشتهورود  وپرورشآموزش
(Shasavarzadeh, 2019.) 

توسعه برحسب  و درحال فتهه یاخصوصی در کشورهای توسع -راهکارهای مشارکت دولتی 

و  های آموزشی مبتالفرهنگی حاکم، نوع و شدت چالش و اجتماعی، سیاسی -شرایط اقتصادی 
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این تنوع  ۀاست. دامن پیدا کرده یاانتظار از میزان و نوع مشارکت بخش خصوصی تنوع گسترده

که  ییهاستمیدولت است تا س ۀبر عهد آموزش کامالا  اتتدارک تمام هاکه در آن ییهاستمیاز س

دار است آموزش را بخش خصوصی عهده یسازمدارس را دولت و فراهم ۀبودج ۀدر آن عمد

، در میان هاسمیمشارکت بخش خصوصی از طریق این مکان ۀگسترده است. همچنین در گستر

پتانسیل اجرا در سطح بسیار  هاسمیبرخی مکان کشورهای مختلف تفاوت زیادی وجود دارد.

و  یآموزدانش یهامانی و برخی دیگر مانند وامها و مدارس پیگسترده را دارند مانند کوپن

خاص )جنسیتی، قومیتی و زبانی(  یهاکوچک و یا گروه یامقرری ممکن است خاص منطقه

در ایران . درصد است 25-30وپرورش میانگین جهانی مشارکت بخش خصوصی در آموزش باشد.

امروز(  یردولتی)غ یرانتفاعیوپرورش مدارس غشکل بارز مشارکت بخش خصوصی در آموزش

این رقم در ایران کمتر از  حالنیاند. بااکرده طور قانونی شروع به کاربه 1367که از سال  هستند

ها با هایی مواجه بوده که بخشی از آنچالشبا وپرورش، آموزش .(Jafari, 2012) است 9%

فضاهای آموزشی با وپرورش، عدم تناسب تأمین منابع آموزش .مدیریت شهری نیز مرتبط است

مکانی، ترکیب نامناسب نیروها با توجه به تراکم جمعیت، تعمیق باورهای دینی و فضاها  نیازهای

 توانیمبا شهرداری  وپرورشآموزش همکاری هایهای اجتماعی جدید را ازجمله چالشو شبکه

توان نام این موارد را می وپرورشآموزشی موجود در هادغدغه. از (Khazaei, 2017) برشمرد

یک  عنوانبهمشارکت مردمی  معنیبه  این سازمان،ولین نبود نگرش صحیح و اصولی مسؤ برد:

با  هاوزارتخانهی دولتی و هاو ارگانعدم همکاری نهادها  پایدار، امر مهم در توسعۀ

در مورد مشارکت، عدم  دارهدفی اصولی و زیربرنامهی ناشی از عدم هایو کاست وپرورشآموزش

ی اصولی و اساسی در نهادینه زیربرنامهآگاهی مدیران میانی از نقش مردمی مشارکت، نبود 

ولین در امر عدم هماهنگی گفتار مسؤ و جوامع اجتماعی، هاخانوادهکردن مشارکت در بین 

در امور  آموزانمبودهای ناشی از عدم فعالیت دانشو جوامع، ک هاخانوادهمشارکت در بین 

ی ناشی هایکاست آموزان(،برای مشارکت دانش مشارکت )در نظر نگرفتن جایگاه خاص هماهنگ

ی انجمن اولیا و مربیان با توجه به محیط زیربرنامهاز عدم فعالیت معلمان در امور مشارکت، عدم 

و مربیان،  ی اولیا و عدم شرکت در جلسات انجمن اولیاهازهیانگجغرافیایی و اجتماعی، ضعف در 

ی ناشی از عدم برقراری هایکاستو مقررات در مورد مشارکت مردمی،  هانامهنیآئعدم قانون 

ولین و مدیران خارج از ، نگرش منفی مسؤهاخانوادهارتباط و تعامل اجتماعی مدیران با 

ی صحیح و قانونمند در مورد همکاری و هادستورالعملبه امر مشارکت وعدم  وپرورشآموزش

 .(Saravani, 2019) وپرورشآموزشدولتی و صنوف با  مؤسسات، هاکارخانهمشارکت 
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 «طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران»عنوان  با Eslamih( 2019) پژوهشدر  

 و محوریو  باز کدگذاری و کوهن کاپای ضریب از کیفی بخش در هاداده لیوتحلهیتجز برای

 بخش در نتایج .ده استش استفاده ییایویاجذر  یی،ایویا یهاآزمون از کمّی، بخش در

طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در  برای شاخص 30 و مؤلفه 9 بُعد، 3 ییشناسا به کیفی

 برازش یهاشاخص در آمدهدستبه مقادیر که شد مشخص کمّی، بخش در ایران انجامید.

 Vakallis دارد. مناسبی برازش الگوی پژوهش و است قبولقابل استانداردهای با مطابق

انجام  «بگذارند آموزشی تأثیر عملکرد بر توانندیم سبز مدارس آیا»عنوان  باپژوهشی  (2020)

 یهامهارت :ازجمله آموزاندانش عملکرد نتایج بر ساختاری عوامل از . بسیاریاست هداد

 از را حاضر پژوهش بررسی، این. گذاردیم تأثیر غیبت میزان و استاندارد آزمون نمرات شناختی،

 فاکتورهای بین ارتباطات از بررسی 15 در قبالا  که دیگر مطالعۀ 101 و جدید مطالعۀ 28

 ترکیب ،است شده گنجانیده مدارس در عملکرد نتایج این و با LEED ۀشدمشخص ساختمانی

 در LEED اعتبارات فراوانی با همراه مطالعات، نسبی کیفیت و کمیت ارزیابی در. کندیم

 مدارس ٪100 با مشترک ساختمان یهایژگیو که داده است نشان بررسی این معتبر، مدارس

 عمدتاا و است تحقیقۀ کنندیبانیپشت یهاانجمن نیتریقو دارای نیز، LEED مجوز سبز دارای

 کردن تمیز یا تصفیه تهویه، میزان حداقل :مثالرای ب) ساختمان داخل هوای کیفیت تأثیر تحت

چنین مطرح  وپرورشآموزشدر سند تحول بنیادین  رونیازا .ردیگیم قرار صوتی عملکرد و( هوا

مندی از اعتبارات و منابع دولتی باید منابع پایدار متنوعی برای غیر از بهره که شودیم

رویکرد مترقی است، زیبایی و ایمنی و تجهیزات و  کینیابینی شود. پیش وپرورشآموزش

خانه از مواردی است که مدرسه را تأسیسات و کارگاه و آزمایشگاه و ورزشگاه و نمازخانه و کتاب

هایی ویژگی که باید فضای تعلیم و تربیت از کند. یکی از تأکیدات سند این استتر میجذاب

و به تصویب  شدهینیبشیپیرنظام فضا و تجهیزات ها در زاین ویژگی خوردار باشد که همۀبر

ی ما در حال تغییر است و مدارسی که استانداردهارسیده و  وپرورشآموزششورای عالی 

 شوند.دهی سند تحول بنا میبا جهتشود، مدارسی هستند که مطابق ساخته می پسنیازا

مالی و نیروی انسانی و منابع  ند به این معنی است که ما در حوزۀبنابراین اجرای متوازن س

و این امر نقش  ها هماهنگ حرکت کنیمدرسی و سایر بخش پژوهش و ارزشیابی و برنامۀ

 (.Maleki, 2017) کندمیپررنگ  شیازپشیب را وپرورشآموزشمشارکت شهرداری با 

تحقق اهداف  به منظور هاارگانو دیگر  وپرورشآموزشهمکاری  جۀاز فوایدی که درنتی 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم ،حاصل خواهد شد وپرورشآموزشسند تحول 
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 فرهنگی و اجتماعی. ارتقای توسعۀ 

  ی فرهنگی.هااستیسعملی کردن 

 .افزایش ثبات عملکرد سازمانی 

  ی مدیران.وربهرهافزایش 

  ی.سازماندرونمحیط کاری ارتقای 

 با تغییرات محیطی. مؤثرتری سازمان برای انطباق توانمندساز 

 .تقویت توانایی سازمان برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد 

  ی زندگی و شهروندی.هامهارتارتقای سطح آموزش 

 .بهبود زیباسازی مدارس 

 ارتقای فرهنگ شهرنشینی (Khazaei, 2017). 

ها برای دستگاه تمامسند تحول بنیادین سندی ملی است که نیازمند همکاری  رونیازا 

 ر دوشتنها ب هاتیولؤمسها و گذاشتن بار نبود حمایت سایر دستگاه .اجرایی شدن است

در تمام  بنابراین. شودیمنجر به محقق نشدن سند تحول بنیادین م ،وپرورش کشورآموزش

 وپرورش باید تغییر نگرش و دانش و ایجاد انگیزه صورت گیرد تا رویکردسطوح مدیریتی آموزش

، پژوهشگر حاضر پژوهشبر این اساس، در  .اجرای سند نیز تغییر کند تیولؤمسآنان بر قبول 

و دیگر  وپرورشآموزشهمکاری  ۀنیزم درچه مدلی  که است سؤالدرصدد پاسخگویی به این 

ارائه کرد؟ نوآوری پژوهش حاضر  توانیم وپرورشآموزشتحقق اهداف سند تحول  برای هاارگان

تحقق اهداف سند  به منظور هاارگاندیگر  و وپرورشآموزشموضوع همکاری  در این است که

در سیستم آموزشی برای اولین بار در  مدیریت آموزشی در رشتۀ ،وپرورشآموزشتحول بنیادین 

ی مدارس سبز، هامدلبرگرفته از  شداست. مدلی که در این زمینه ارائه  شده کشور بررسی

. استدار کودک دانشگاه وارنا، آموزش شهروندی و پایداری اجتماعی و شهر دوست

 هاارگان، مدارس و دیگر وپرورشآموزشوزارت  تواندمی پژوهش حاضر جینتااز  کنندگاناستفاده

 .باشد

 پژوهش شناسیروش

استفاده در بخش کیفی به صورت رویکرد مورد : رویکرد و راهبرد تحقیق -1الف( بخش کیفی؛ 

تفسیری بود که برای انجام آن از روش تحلیل محتوا کیفی استفاده شد و به صورت کدگذاری 

میدان تحقیق و  -2 های تحقیق اجرا شد.باز و محوری به منظور شناسایی مؤلفه

ه نظران مطلع و مسلط به موضوع پژوهش بود کمیدان پژوهش شامل صاحب: کنندگانمشارکت
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نمونه انتخاب شدند. این افراد  عنوانبهنفر  25ی هدفمند و اصل اشباع نظری ریگنمونهبا روش 

به موضوع پژوهش بودند و با توجه به تجربه،  شامل مدیران، معاونان، کارشناسان و معلمان آگاه

 جدول  علمی و عملی و همچنین سوابق شغلی و پژوهشی در این بخش مشخص شدند. پیشینۀ

 .دهداین افراد را نشان می هایویژگی (1)

 نظرانصاحب های. ویژگی1جدول

 سطح تحصیالت جنسیت نظرانصاحب

 کارشناسی مرد 1نظر صاحب

 دکتری زن 2نظر صاحب

 دکتری مرد 3نظر صاحب

 کارشناسی ارشد مرد 4نظر صاحب

 دکتری زن 5نظر صاحب

 دکتری مرد 6نظر صاحب

 کارشناسی زن 7نظر صاحب

 دکتری مرد 8نظر صاحب

 کارشناسی مرد 9نظر صاحب

 دکتری مرد 10نظر صاحب

 کارشناسی ارشد مرد 11نظر صاحب

 کارشناسی مرد 12نظر صاحب

 کارشناسی ارشد زن 13نظر صاحب

 دکتری مرد 14نظر صاحب

 کارشناسی ارشد زن 15نظر صاحب

 دکتری مرد 16نظر صاحب

 کارشناسی ارشد زن 17نظر صاحب

 کارشناسی مرد 18نظر صاحب

 کارشناسی ارشد رن 19نظر صاحب

 کارشناسی زن 20نظر صاحب

 کارشناسی مرد 21نظر صاحب

 کارشناسی ارشد مرد 22نظر صاحب

 کارشناسی ارشد مرد 23نظر صاحب

 کارشناسی ارشد مرد 24نظر صاحب

 کارشناسی ارشد مرد 25نظر صاحب
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 در بخش کیفی شامل مصاحبۀ هادادهابزار گردآوری : هادادهابزار گردآوری  -3

پاسخ به اهداف تحقیق شکل گرفته بود. با توجه به بود. این مصاحبه برای  افتهیساختارمهین

 صورتبه، کدگذاری هامصاحبهشد و در پایان  مستندی تحقیق هامصاحبهابزارهای ضبط صدا 

-بررسی روایی از قابلیت باور به منظوردر بخش کیفی تحقیق  شد. انجامکدگذاری باز و محوری 

بررسی قابلیت  برای. بدین منظور محقق شدپذیری استفاده ییدپذیری و تأپذیری )اعتبار(، انتقال

بدین صورت . کردیید فرایند پژوهش توسط هشت متخصص دانشگاهی استفاده باورپذیری از تأ

هشت متخصص قرار  االت پژوهش در بخش کیفی را در اختیار اینمحققین، فرایند و سؤکه 

مورد نظر آنان، فرایند پژوهش در بخش کیفی  متخصصان و رفع نواقص دادند و پس از تأیید

دانشگاهی بودند که خارج از  استاداناجرا شد. الزم به ذکر است که این هشت متخصص شامل 

و اشراف مناسبی بر روش پژوهش کیفی و موضوع  ای بخش کمی بودهمیدان پژوهش و نمونه

کسب اطمینان از  برایچند نمونه مصاحبه  بااستفاده از دو کدگذاردر کدگذاری داشتند.  حاضر

سه متخصص  ، باپذیریبه منظور بررسی انتقال. همچنین شداستفاده  ،یکسانی دیدگاه کدگذاران

برای بررسی قابلیت . مشورت شدهای پژوهش مورد یافتههش مشارکت نداشتند، در که در پژو

های مورد نیاز استفاده ها و بررسی آنان در زماننیز از ثبت و ضبط تمامی مصاحبه پذیریییدتأ

. شد بهره گرفتهی تخصصی هاتهیکمبررسی پایایی، از  برایدر بخش کیفی تحقیق  .شد

و  هامصاحبهدگذاری موازی برخی ک برایکه از اعضای این کمیته تخصصی  صورتنیبد

: به منظور تحلیل شیوۀ -4 استفاده شد. هامصاحبهی مربوط به هابرنامههمچنین ارزیابی و 

کدگذاری به صورت کدگذاری باز و محوری با توجه به روش های بخش کیفی، تحلیل داده

در این خصوص  MAXQDA2018شد. بدین صورت از نرم افزار  انجامکیفی  یتحلیل محتوا

 استفاده شد.

 -2 روش تحقیق در بخش کمی به صورت پیمایشی بود.: روش تحقیق -1؛ ب( بخش کمی

مدیران کل، معاونان و کارشناسان  ۀیّکلآماری شامل  ۀجامعدر بخش کمی : یریگنمونهجامعه و 

بودند که تعداد آنان بر  1398ی غربی کشور در سال هااستان وپرورشآموزشارشد ادارات کل 

، تعداد مورگان -یکرجسنفر بود. با استفاده از جدول  6000حدود  شدهانجاماساس برآوردهای 

نفر  500نمونه در این بخش مشخص شدند. برای پیشگیری از افت احتمالی  عنوانبهنفر  361

ی بود که با توجه اساختهمحقق نامۀ در این بخش پرسش مورداستفادهابزار : ابزار -3 انتخاب شد.

 صورتنیبدخروجی بخش کیفی تحقیق بود.  نامهپرسشبود. این  شدهبه اهداف تحقیق طراحی 

تحقق  برای هایشهردارو  وپرورشآموزشی مدل جامع همکاری هامؤلفهکه در دو بخش شامل 

بر مدل جامع همکاری  مؤثرو همچنین بخش عوامل  وپرورشآموزشاهداف سند تحول 
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در بخش مدل جامع  سؤال 44 نامهپرسشاین  سؤاالتطراحی شده بود. تعداد  وپرورشآموزش

؛ مدیریت سؤال 8؛ تسهیالت سؤال 7ی طیمحستیز؛ سواد سؤال 18همکاری )آموزش شهروندی 

)فرهنگ  مؤثرعوامل  در بخش سؤال 30( و سؤال 6و مدیریت مشارکتی  سؤال 5پسماند 

سیاسی  و توسعۀ سؤال 6سؤال؛ نگرش سیستمی  6ی نگرندهیآ؛ سؤال 6؛ ایمنی سؤال 6سازمانی 

. روایی شد تأییدبررسی نظرات خبرگان  ۀلیوسبه نامهپرسشروایی صوری این  سؤال( بود. 6

پس  نامهپرسشپایایی  در نهایتقرار گرفت.  تأییدسازه با استفاده از بررسی تحلیل عاملی مورد 

های مؤثر و در بخش مؤلفه 88/0آلفای کرونباخ در بخش مدل جامع همکاری میزان  از محاسبۀ

در دو قسمت  هادادهوتحلیل کمی تجزیه در مرحلۀ: شیوه تحلیل -4 .شدمشخص  83/0میزان 

( و آمار استنباطی )معادالت ساختاری و تحلیل عاملی ...آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و

 انجام شد. LISRELو  SPSSافزارهای اکتشافی( و با استفاده از نرم

 هایافته

ها جهت تحقق وپرورش و شهرداریهای مدل جامع همکاری آموزششناسایی مؤلفه منظوربه

وپرورش و همچنین بخش عوامل مؤثر بر مدل جامع همکاری اهداف سند تحول آموزش

صورت کدگذاری باز و های تحقیق بههای کیفی و تحلیل مصاحبهوپرورش از بررسیآموزش

های انجام شده در این پژوهش را نشان مصاحبههای ( نمونه2محوری استفاده شد. جدول )

 دهد.می
 (4 نظر شمارۀای از مصاحبۀ بخش کیفی )صاحبونه. نم2جدول 

 های استخراجیگویه هاقول نقل

. استهای مهم سند تحول آموزش و پرورش مسائل فرهنگی یکی از جنبه

همکاری میان آموزش و پرورش و شهرداری منجر به پاسداری از میراث 

های این همکاری می تواند ایجاد، کشف و شود. یکی از خروجیمیملی ما 

 بهبود نمادهای ملی و پاسداری از این نمادها باشد.

میزان پاسداری از نماد ملی در 

 سازمان

ف سند تحول نیز مدنظر بهبود این همکاری نیاز است تا برخی اهدا برای

 به منظور. لذا یکی از مسائل مهم در سند تحول است پردازیقرار گیرد. ایده

 های خالق به صورت مناسبی استقبال گردد.آن نیاز است تا از ایده یارتقا

 های خالقمیزان استقبال از ایده

تالش . لذا کردبهبود ایمنی استفاده  توان برایهای شهرداری میاز ظرفیت

های بهبود همکاریتواند به عنوان یک عامل مهم ایمنی می یارتقا برای

سند تحول مدنظر  ها در جهت بهبود توسعۀآموزش و پرورش و شهرداری

 قرار گیرد.

و  شبردیپ یبرا قیتشو زانیم

 یمنیا یترق
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 های استخراجیگویه هاقول نقل

بهبود همکاری میان آموزش و پرورش و شهرداری،  وجه به اینکه دربا ت

تواند این ثبات می ی، ارتقااستثبات مدیریت و سیاست مهم و کلیدی 

 همکاری های بین این دو سازمان را تقویت کند.

 یدر مباد یاسیثبات س زانیم

آموزش و پرورش با  یهمکار

 هایشهردار

 یارتقا واسطۀای موفقیت سند تحول به رهبری مناسب یکی از رمزه

. به عبارتی ان آموزش و پرورش و شهرداری ها استهای میهمکاری

تواند تضادهای موجود در گیری از یک سبک رهبری مناسب میبهره

ها را در  های میان آموزش و پرورش و همچنین شهرداریخصوص همکاری

 کاهش دهد.بهبود روند اجرایی سند تحول 

ده از سبک رهبری میزان استفا

 ها در سازمانناسب با موقعیتم

حاوی تعارض شدیدی نباشد، سبب  جویی در صورتی کهرقابت روحیۀ

اجرایی  ها برایتا همکاری میان آموزش و پرورش و شهرداریشود می

سند تحول، حاوی رقابت سالم میان افراد و سبب بهبود وضعیت  کردن

 .د فوق شوداجرایی سن

یزان برخورداری مدیران از م

 جوییروحیۀ رقابت

های بین گیری از همکاریسند تحول و بهره کردناجرایی  به منظور

این های تواند سختیبخشی، روحیۀ بردباری نقش مهمی دارد و می

 همکاری را به شدت کاهش دهد.

یزان برخورداری مدیران از م

 بردباری روحیۀ

لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در مورد ابعاد مدل جامع و چک (3)جدول 

تحقق اهداف سند تحول  برایها وپرورش و شهرداریعوامل مؤثر بر همکاری آموزش

 وپرورش آورده شده است.آموزش

 کدگذاری باز جینتا. 3جدول 

 هاهیگو
کد 

 شوندهمصاحبه
 هاهیگو

کد 

 شوندهمصاحبه

 l1,l2,l6 به تشخص انسانی میزان احترام
میزان اعتقاد به عدالت اجتماعی و 

 تالش در معرفی و ترویج آن
L6,l3,l14 

میزان دوری از تعصبات قومیتی و 

های قضاوت در نژادی در موقعیت

 سازمان

l4,l3,l12 
میزان حساسیت در انتخاب 

 های کالن و خرد شهریمدیریت
L6,l2,l6 

در میزان پاسداری از نماد ملی 

 سازمان

L4,l5,l11,l1

3 

العمر و میزان اعتقاد به یادگیری مادام

 تالش در بهبود یادگیری برای زیستن
l4,l2,l5 

میزان مراعات اخالق علمی در 

 سازمان
L9,l36,l11 

پذیری نسبت به یتمسؤولمیزان 

 زیستمحیط

l4,l3,l12,l5,

l9 

 L1,l3,l9میزان استفاده از نوآوری در مباحث  L10,7,l6,l4 شناسی در صرف زمانمیزان وقت
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 محیطیزیست

میزان برخورداری از حق مالکیت در 

 سازمان
L3,l5,l4 

 ۀنیزممیزان استفاده از افراد خبره در 

 زیست در سازمانمحیط
L2,l4,l13 

میزان حساسیت در حفظ قوانین و 

 مقررات شهری
L2,l4,l5 

های رسمی در میزان استفاده از آموزش

 محیطیی زیستنهیزم
L8,l5,l13 

میزان برخورداری از حق مناظره بر 

 سر مطالب حزبی در سازمان
L7,l6,l10 

های راهبردی میزان استفاده از برنامه

 ۀنیزم ( در)گردش علمی، نمایشگاه و...

 زیستمحیط

L8,l7,l11 

حق آموزش  مندی ازمیزان بهره

 )تحصیلی(
l4,l3 

حفاظت از جایگاه قانون و دین در 

 زیستمحیط
l4,l3,l5 

نشر آثار  از حقمیزان برخورداری 

مشترک  علمی، ادبی با بودجۀ

 وپرورششهرداری و آموزش

l4,l12 
زیست در به مسائل محیط میزان توجه

 پایدار بحث توسعۀ
l4,l3,l12,l6 

 درنقادانه ۀ یاز روح میزان استفاده

ی شهرداری و امور همکار

 وپرورشآموزش

l11,ll3,l12 میزان استفاده کافی از فضای سبز L2,l3,l11,l7 

میزان برخورداری از رفاه و خدمات 

 اجتماعی
L5,l,6,l8,l4 

میزان استفاده از امکانات رفاهی و 

 بهداشتی
L1,l3,l14 

مندی به آرامش در سطح میزان عالقه

 شهر و کشور
l4,l3,l7 

میزان استفاده از وسایل و تجهیزات 

 سازمانی
l4,l10,l13 

میزان پذیرش شهروند متکثر )محلی، 

 ملی، جهانی(
l4,l5,l9 

شناختی میزان استفاده از عناصر زیبایی

 در سازمان
L3,l4,l9 

میزان رعایت حقوق جنسیتی در 

 ونقل در سازمانوسایل حمل
L6,l8,l10 

میزان استفاده از فناوری در مدیریت 

 مصرف انرژی
L1,l5,l13 

 L9,l7,l12 سازمان اندازۀنسبت نظارت با 
میزان استفاده از تفکیک پسماند در 

 سازمان
L6,l3,l12 

 L3,l4,l10 سازمانگرایی با اندازۀ نسبت تخصص
میزان استفاده از بروشورها برای کم 

 کردن تولید زباله
l4,l7,l11 

 L2,l1,l11 سازمان نسبت بوروکراسی با اندازۀ
میزان تشویق در استفاده از مدیریت 

 پسماند
L2,l4,l9 

میزان آشنایی مدیران با سازمان 

 های آنبازیافت و فعالیت
l4,l3,l12 

میزان مشارکت در حفاظت از 

 زیستمحیط
L3,l5,l10 

 l4,l7,l12 میزان آشنایی با مواد بازمصرفی

وپرورش و آموزشمیزان همکاری 

آگاهی از مدیریت  ها برایشهرداری

 سبز

l4,l3,l12,l5 
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همکاری در  روحیۀ میزان ترویج

 محله
l4,l2,l12,l14 

ها و گیریمیزان مشارکت در تصمیم

 اظهارنظرها در امور سازمان
l4,l3,l1,l13 

 ۀنیزم درگذاری میزان مشارکت در هدف

وپرورش و شهرداری اری آموزشهمک

 تحقق سند تحول بنیادینبرای 

L1,l3,l14 

 ۀنیزممیزان مشارکت در حل مشکالت در 

 وپرورش و شهرداری برایآموزشری همکا

 تحقق سند تحول بنیادین

L1,l3,l12 

 l11,ll3,l9 ایمنی مسألۀمیزان درک خطر در  l1,l2,l5 میزان تأکید بر کار تیمی در سازمان

 میزان برخورداری مدیران از روحیۀ

 بردباری
l4,l2,l11 میزان آشنایی با مقررات ایمنی L5,l,9,l8,l2 

توانایی  برایمیزان اعتماد به مدیران 

 انجام کار

L4,l5,l13,l1

4 
 l4,l3,l7,l6 پژوهیمیزان نگاه رویکردی به آینده

 میزان برخورداری مدیران از روحیۀ

 جوییرقابت
L4,l3,l10 

میزان ثبات سیاسی در مبادی همکاری 

 هاوپرورش با شهرداریآموزش
l4,l5,l9,l12 

پذیری در ریسکمیزان استفاده از 

 بین مدیران
L13,l7,l6,l3 

 -های آموزشیمیزان تناسب زیرساخت

 تربیتی در سطح پایه
L6,l8,l12 

 L6,l3,l11 میزان استفاده از فرهنگ پرسشگری L1,l1,l8 میزان وفاداری مدیران به سازمان

میزان تشویق برای پیشبرد و ترقی 

 ایمنی
L2,l4,l12 

زودبازده و میزان استفاده از نگاه 

 مدتکوتاه
L3,l2,l6 

میزان برخورد قاطع مدیر به هنگام 

 ایمنی مسألۀبروز 
L7,l6,l10 

های میزان برتری دانستن دانش

 برگرفته از غرب
l4,l2,l12 

قوانین ایمنی حتی در  یمیزان اجرا

 هنگام کار
l4,l3,l5 

میزان استفاده از سبک رهبری مناسب 

 ها در سازمانبا موقعیت

l4,l5,l12,l7,

l0 

 L1,l3,l10 میزان آگاهی از تفکر خویش l4,l12,l13 میزان مشارکت در بهبود ایمنی

 L2,l5,l12 دهی به تفکرات خویشمیزان جهت
ها و سیاست یمیزان اهمیت به ارتقا

 های سازمانرویه
L2,l3,l12 

 L2,l3,l13 میزان استفاده از تجربیات گذشته
ریزی برنامهمیزان درک پیچیدگی 

 منابع
L1,l3,l9 

میزان تأثیرپذیری تصمیمات یک 

 مدیر بر کل سازمان
L3,l4,l11 

کارگیری نورچشمی بجای میزان به

 شایستگی افراد
L7,l10,l12 

سازمان با  میزان شفافیت رابطۀ

 محیط
L6,l3,l5 های خالقمیزان استقبال از ایده L8,l4,l4 

 میزان استفاده از سکوت سازمانی در

 شدههای تدوینبرابر برنامه

l4,l3,l12,l6,l

8 

میزان انتشار شایعات دروغ و اطالعات 

 کننده در سازمانگمراه
L2,l3,l14 
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که این کدها ابعاد مدل جامع و  شدهای تحقیق شناسایی کد از مصاحبه 74تعداد  تیدرنها

تحقق اهداف سند تحول  برایها وپرورش و شهرداریعوامل مؤثر بر همکاری آموزش

شناسایی های باز، کدگذاری محوری برای گذاریرا نشان داد. پس از انجام کد وپرورشآموزش

تحقق اهداف  به منظورها وپرورش و شهرداریآموزش یهمکارو عوامل مؤثر بر مدل جامع  ابعاد

نشان  نتایج کدگذاری در این خصوص را (4). جدول شدانجام  وپرورشسند تحول آموزش

 دهد.می

 کدگذاری محوری جینتا. 4جدول 

 هامؤلفه هاهیگو

های قضاوت در موقعیت یو نژاد یتیاز تعصبات قوم یدور زانیمی، احترام به تشخص انسان زانیم

 زانیم، در سازمان یمراعات اخالق علم زانیم، در سازمان یاز نماد مل یپاسدار زانیم، در سازمان

در حفظ  تیحساس زانیم ،در سازمان تیاز حق مالک یبرخوردار زانیم، شناسی در صرف زمانوقت

 زانیم، در سازمان یاز حق مناظره بر سر مطالب حزب یبرخوردار زانیم ی،و مقررات شهر نیقوان

 ۀبا بودج یادب ،یبرخورداری از حق نشر آثار علم زانیم، (یلیآموزش )تحص مندی از حقبهره

و  یشهردار ینقادانه در امور همکار ۀیاستفاده از روح زانیم، وپرورشو آموزش یمشترک شهردار

مندی به آرامش در عالقه زانیمی، برخورداری از رفاه و خدمات اجتماع زانیم، وپرورشآموزش

حقوق  تیرعا زانیم، (یجهان ،یمل ،یشهروند متکثر )محل رشیپذ زانیم، سطح شهر و کشور

و  یو تالش در معرف یاعتقاد به عدالت اجتماع زانیم، ونقل در سازمانحمل لیدر وسا یتیجنس

 یریادگیاعتقاد به  زانیمی و های کالن و خرد شهردر انتخاب مدیریت تیحساس زانیم، آن جیترو

 .ستنیز یبرا یریادگیالعمر و تالش در بهبود مادام

آموزش 

 شهروندی

، محیطیدر مباحث زیست یاستفاده از نوآور زانیم، زیستپذیری نسبت به محیطیتمسؤول زانیم

های استفاده از آموزش زانیم، زیست در سازمانمحیط ۀنیاستفاده از افراد خبره در زم زانیم

و...(  شگاهینما ،ی)گردش علم یهای راهبرداستفاده از برنامه زانیم، محیطیزیستۀ نیدر زم یرسم

به مسائل  توجه زانیم و زیستدر حفاظت از محیط نیقانون و د گاهیجا، زیستمحیط ۀنیدر زم

 .داریپا ۀزیست در بحث توسعمحیط

سواد 

 محیطیزیست

استفاده از  زانیمی، و بهداشت یاستفاده از امکانات رفاه زانیم، سبز یاز فضا یکاف ۀاستفاد زانیم

استفاده از  زانیم، شناختی در سازماناستفاده از عناصر زیبایی زانیمی، سازمان زاتیو تجه لیوسا

ۀ با انداز ییگراصنسبت تخص، سازمانۀ نسبت نظارت با اندازی، مصرف انرژ تیریدر مد یفناور

 .سازمان ۀبا انداز ینسبت بوروکراس، سازمان

 تسهیالت

 زانیم، با مواد بازمصرفی ییآشنا زانیم، های آنو فعالیت افتیبا سازمان باز رانیمد ییآشنا زانیم

 زانیم، زباله دیکم کردن تول یاستفاده از بروشورها برا زانیم، پسماند در سازمان کیاستفاده از تفک

 .پسماند تیریدر استفاده از مد قیتشو

 مدیریت پسماند

 برای هاوپرورش و شهرداریآموزش یهمکار زانیم، زیستمشارکت در حفاظت از محیط زانیم

 زانیم، ها و اظهارنظرها در امور سازمانگیریمشارکت در تصمیم زانیم، سبز تیریاز مد یآگاه

مدیریت 

 مشارکتی
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 هامؤلفه هاهیگو

وپرورش آموزش یهمکار ۀنیگذاری در زممشارکت در هدف زانیم، در محله یهمکار ۀیروح جیترو

 ۀنیمشارکت در حل مشکالت در زم زانیم، نیادیتحقق سند تحول بن به منظور یو شهردار

 .نیادیدر جهت تحقق سند تحول بن یوپرورش و شهردارآموزش یهمکار

اعتماد به  زانیمی، بردبار ۀیاز روح رانیمد یبرخوردار زانیم، در سازمان یمیبر کار ت دیتأک زانیم

استفاده از  زانیم، جوییرقابت ۀیاز روح رانیمد یبرخوردار زانیم، انجام کار ییتوانا برای رانیمد

 .به سازمان رانیمد یوفادار زانیم، رانیمد نیپذیری در بریسک

فرهنگ 

 سازمانی

ی، منیا ۀمسألبه هنگام بروز  ریبرخورد قاطع مد زانیمی، منیا یو ترق شبردیپ یبرا قیتشو زانیم

درک خطر  زانیمی، منیمشارکت در بهبود ا زانیم، در هنگام کار یحت یمنیا نیقوان یاجرا زانیم

 ی.منیبا مقررات ا ییآشنا زانیمی، منیا ۀمسألدر 

 ایمنی

وپرورش با آموزش یهمکار یدر مباد یاسیثبات س زانیم، پژوهیبه آینده یکردینگاه رو زانیم

استفاده از فرهنگ  زانیم، هیدر سطح پا یتیترب -یهای آموزشتناسب زیرساخت زانیم، هاشهرداری

های برگرفته از دانستن دانش یبرتر زانیم، مدتاستفاده از نگاه زودبازده و کوتاه زانیمی، پرسشگر

 .غرب

 نگریآینده

، شیاز تفکر خو یآگاه زانیم، ها در سازمانمناسب با موقعیت یاستفاده از سبک رهبر زانیم

تأثیرپذیری  زانیم، گذشته اتیاستفاده از تجرب زانیم، شیدهی به تفکرات خوجهت زانیم

 .طیسازمان با محۀ رابط تیشفاف زانیم، بر کل سازمان ریمد کی ماتیتصم

نگرش 

 سیستمی

ها سیاست یبه ارتقا تیاهم زانیم، شدههای تدویندر برابر برنامه یاستفاده از سکوت سازمان زانیم

 یبجا یکارگیری نورچشمبه زانیم، ریزی منابعدرک پیچیدگی برنامه زانیم، های سازمانو رویه

دروغ و اطالعات  عاتیانتشار شا زانیم، های خالقاستقبال از ایده زانیم، افراد یستگیشا

 .کننده در سازمانگمراه

 سیاسی توسعۀ

ها وپرورش و شهرداریهای مدل جامع همکاری آموزشنتایج کیفی نشان داد که مؤلفه

، محیطیزیست سوادی، آموزش شهروندامل وپرورش شجهت تحقق اهداف سند تحول آموزش

نتایج نشان داد که عوامل مؤثر  همچنین .استی مشارکت تیریمدو  پسماند تیریمد، التیتسه

بود. به منظور  سیاسی نگری، نگرش سیستمی و توسعۀآینده نیز شامل فرهنگ سازمانی، ایمنی،

صورت . بدینشداز تحلیل عاملی استفاده  شدهانجامهای محوری بررسی و تأیید کدگذاری

 شد. شکلهای مدل جامع و همچنین عوامل مؤثر انجام تحلیل عاملی در دو بخش شامل مؤلفه

تحقق  برایها وپرورش و شهرداریهای همکاری آموزشنتایج تحلیل عاملی مؤلفه (2)و  (1)

را نشان  tداری وپرورش در دو حالت ضرایب استاندارد و مقادیر معنیاهداف سند تحول آموزش

 دهد.می
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 ها در حالت ضرایب استانداردمدل مؤلفه (1شکل 

 

 tداری ها در حالت مقادیر معنیمدل مؤلفه (2شکل 
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ها وپرورش و شهردارینتایج تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر همکاری آموزش (4)و  (3)شکل 

وپرورش در دو حالت ضرایب استاندارد و مقادیر تحقق اهداف سند تحول آموزش به منظور

 دهد.را نشان می tداری معنی

 

 مدل عوامل مؤثر در حالت ضرایب استاندارد (3شکل 
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 tداری مدل عوامل مؤثر در حالت مقادیر معنی (4شکل 

مربوط به  یپارامترها ریمقاد ۀیّباال نشان داده شده است، کل یهاطور که در شکلهمان 

 تیو وضع t مقدار ر،یمس بیها به همراه ضراوپرورش و شهرداریآموزش یعوامل مؤثر بر همکار

ی هایبنددستهدهد که نتایج تحلیل عاملی، نشان می مسألهاین ها نشان داده شده است. آن

منظور بررسی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر کند. بهدر کدگذاری محوری را تأیید می شدهانجام

بر متغیر همکاری  (نگری، نگرش و توسعه، ایمنی، آیندهفرهنگوپرورش )همکاری آموزش

وپرورش، از مدل معادالت ساختاری تأییدی استفاده شد. پس از رسم ساختار باال در آموزش
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و  اجراشدهنمایی، مدل م درستقیود مدل و انتخاب روش ماکسیم کردنافزار لیزرل، اضافه نرم

 دست آمد.به  (6)در شکل  tو مقادیر مربوط به ضریب معناداری  (5)نمودار مسیر برازش شکل 

 
تحقق اهداف سند  برای هاارگانوپرورش و دیگر مدل تأثیرپذیری مدل جامع همکاری آموزش (5شکل 

 وپرورشتحول آموزش

 
وپرورش و دیگر مربوط به مدل تأثیرپذیری مدل جامع همکاری آموزش tضریب معناداری ( 6شکل 

 وپرورشتحقق اهداف سند تحول آموزش برای هاارگان
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میانگین مربعات خطای برآورد این مدل برازش  ی دو و ریشۀخبا توجه به معیارهای  

های برازش آورده ترین شاخصترین و متداولمهم (5)کند. در جدول ها ارائه میمناسبی به داده

بنابراین، با ؛ ها کفایت آماری دارندشود، شاخصمی دهیدگونه که در جدول زیر شده است. همان

 ها به برازش نسبتاا کاملی دست یافته است.توان دریافت محقق در مورد این شاخصمی اطمینان

 های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص. گزیده5جدول 

 مقدار اختصار نام شاخص شاخص
برازش 

 قبولقابل

 های برازش تطبیقیشاخص

 8/0از  تربزرگ GFI 90/0 شاخص نیکویی برازش

شاخص نیکویی برازش 

 شدهاصالح
AGFI 87 8/0از  تربزرگ 

 9/0تر از بزرگ CFI 92/0 شاخص برازش تطبیقی

 های برازش مقتصدشاخص
میانگین مربعات خطای  ریشۀ

 برآورد
RMSEA 042/0  1/0کمتر از 

طور که مشخص آورده شده است. همان tدر جدول فوق ضرایب مسیر به همراه مقادیر 

وپرورش و در این تحقیق بر روی مدل جامع همکاری آموزش شدهییشناسااست، عوامل 

 .اندداشتهتأثیر معناداری  وپرورشتحقق اهداف سند تحول آموزش برای هاارگاندیگر 

 گیریبحث و نتیجه

وپرورش به عنوان یک دغدغه، باید نه تنها مورد توجه توجه به اجرایی کردن سند تحول آموزش

ها نیز مدنظر قرار گیرد. با این توجه تحقیق حاضر با وپرورش بلکه از سوی سایر سازمانآموزش

ی سعی در پاسخ به نیازهای جامع همکار یمدارس بر اساس الگو تیریدر مد گراییتحولهدف 

یابی به این مهم داشت. نتایج حاصل از وپرورش در خصوص دستمدیریتی مدارس و آموزش

یی شناساقابلمؤلفه اصلی  5شاخص )گویه( موجود،  44که از میان  دهدیمتحلیل عاملی نشان 

سیاسی.  ۀتوسعنگری، نگرش و سازمانی، ایمنی، آینده فرهنگ از: اندعبارتمؤلفه  5این  است.

الگویی مشترک میان افراد سازمان دانست که از اجزای اساسی زیر  توانیفرهنگ سازمانی را م

فردی و گروهی  یهامفروضات و برداشت ،رشیها و هنجارهای موردپذارزش :شده است لیتشک

 .سازگاری وضعیت سازمان با شرایط محیطی یو چگونگ سازمان یهاها و رسالتنسبت به هدف

ارتباط این دو مقوله  و تأثیر متقابل دارند.اند و فرهنگ با یکدیگر در تعامل وپرورشآموزش
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و  رددا فرهنگی ۀماهیت و صبغ نظام آموزشی ،اذعان داشت توانیمستحکم است که م یقدربه

فرهنگ نیز بقای حیات و تعالی خود را مرهون  .سازدیتولید و تعالی فرهنگ را مهیا م یهانهیزم

نیست کسانی که برای رشد و کمال حقیقی آدمی  جهتیب رونیازا .دار نظام آموزشی استو وام

، سعی در تسلط و پرورانندیها را در سر مانحطاط و زوال انسانو نیز کسانی که قصد  کوشندیم

است که  ییهافرهنگی، قابلیت، توانایی و مهارت ۀسرمای .وپرورش دارنداشراف به دستگاه آموزش

مند جدید اجتماعی از آن بهره یهاتییک فرد برای حفظ شرایط موجود طبقاتی و کسب موقع

فردی مستلزم آموزش خانوادگی و یا آموزش هدفمند نظام  ۀزحوتولید این سرمایه در . شودمی

انتقال  ۀداری در کنار کارهای عمرانی وظیفشهر  .(Akbari, 2019)آموزشی کشوری است 

ولیت ؤو واگذاری مس وپرورشها به شهروندان را نیز دارد که همکاری با آموزشفرهنگ و ارزش

 .شهروندان است تمامکردن  ریپذتیولؤمسآموزان گام بزرگی برای به دانش

که همواره در  ییهاعنوان یکی از مکانمدارس به ایمنی در درواقع، استبعدی ایمنی  مقولۀ 

رات احتمالی و در برابر خط امنیتمعرض خطرات مختلف است مستلزم رعایت نکاتی برای ایجاد 

به آشنایی، رعایت ین مدرسه موظف مسؤولمربوطه و  یهاهمچنین سازمان است.شرایط بحرانی 

شده باشد و در نظر گرفته هابیو آموزش این نکات هستند تا تدابیر برای به حداقل رساندن آس

ترین نکته در خصوص آموزش اصول ایمنی مهم .نگرانی والدین نسبت به این موضوع کمتر شود

لبته این ا .آموزان استو پیشگیری از حوادث و سوانح در مدارس، ارتقای سطح آگاهی دانش

زیرا با رعایت نکات ایمنی و اقدامات  ؛موضوع از وظایف مهم والدین و معلمین مدرسه است

دیگر عامل مشخص شده  .(Darani, 2019) توان از خطرات احتمالی جلوگیری کرداحتیاطی می

-آموزشها جهت تحقق اهداف سند تحول یو شهرداروپرورش آموزش یهمکاربهبود  برای

 یا نگری، محاسبهآینده از . هدفاستنگری بعدی آیندهۀ مقولنگری بود. آیندهوپرورش، 

 تا شرایط کندمی کمک مدیر به نگریآینده است. شرایط آتی یا رویدادها از برخی پیشگویی

هدف  گریدانیببه کند؛ یشیاندچاره اندراه در مشکالتی که برای و بشناسد یخوببه را آینده

 روی آینده در احتماالا  که است رخدادهای نامعلومی ۀدربار یآگاه کسب نگری،آینده اصلی

 در که فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، متنوع و سریع تحوالت به توجه با .خواهد داد

 بتوان که شود طراحی یسمیمکانسازمان  درون در است الزم دهد،می رخ محیط سازمان

 نگریآینده .کرد محیط تدوین بر مدیریت برای مناسبی راهبرد و ینیبشیپرا  تحوالت موقعبه

 تحلیل داد، روی خواهد که نامعلوم حوادث دربارۀ آگاهی کسب یی چونهانهیزم در است الزم

 اثرات و تحوالت محیط دربارۀ عالمانه یهاینیبشیپ ی مختلف،هانهیزم در محیطی اطالعات
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 دنبال آن به و گزینیآینده آینده، برای یسینوبرنامهشناسایی  افق تقویت سازمان، بر آن

 .(Kenarkohi, 2015)باشد  سازمان برای ازیسآینده

-یو شهرداروپرورش آموزش یهمکار بهبود نگرش سیستمی دیگر مقولۀ مشخص شده برای

نگرش ر مبنای این ب نگرش سیستمی وپرورش بود.آموزشتحقق اهداف سند تحول  به منظورها 

ها برای حل مسائل و در نظر گرفت و از تحلیل داده افتهییک کل نظام ۀنزلمباید سازمان را به

برای تجسم عوامل و  یاتخاذ تصمیم استفاده کرد. نگرش سیستمی، با در نظر گرفتن چهارچوب

، «هاخرده سیستم»واحد، به شناخت  ۀو خارجی سازمان در قالب یک مجموعمتغیرهای داخلی 

توان کند. بدین ترتیب میکمک می« محیط بر سازمان ۀپیچیدابر سیستم »و « سیستم اصلی»

سیستم از سیستم کلی سازمان، برای بهبود شده توسط هر خردهن کارهای انجامبا در نظر گرفت

طورکلی تحلیل هر پدیده آن اقدام کرد. به تیسازمان در مسیر تحقق اهداف و مأمور یهاتیفعال

 ردیپذیها( انجام مها، فراگرد، بازدادهسیستمی، با توجه به عناصر اصلی آن )داده ۀیدر نظر

(Rezaian, 2001.)  و وپرورش آموزش یهمکارکه در مسیر بهبود  کردتحقیق حاضر مشخص

 . شودسیاسی نیز توجه  باید به توسعۀوپرورش آموزشتحقق اهداف سند تحول  برایها یشهردار

های زیربنایی سیاسی با دگرگونی ۀتوسع. نیادی داردرفتاری و ب ۀسیاسی بیشتر جنب ۀتوسع

، تعقل عملی و ییسه عامل سازمان، کارا .شوددر تغییرات مربوط می یبخشهمراه بوده و به عمق

با  کهیطوربه ؛اندسیاسی دانسته ۀپیروان را از لوازم توسع  همبستگی ایدئولوژیک رهبران و

 ۀتوسع ،ایجاد تحول و نوسازی در فرهنگ سیاسی  تفکیک و تخصصی کردن ساختار مفاهیم

توان تحوالت سازمانی استراتژیک اپیدمیک سیاسی می ۀتوسعدر  .یابدسیاسی امکان ظهور می

محوری در مفهوم  یپس مبنا .پایدار در این عرصه را فراهم کرد ۀو شرایط برای یک توسعایجاد 

سی در یک پردازش محتوایی، توجه به بطن جامعه و تحوالت و عالیق برخاسته از سیا ۀتوسع

الوصول، دالی بر عدم عنوان معمایی سهلمتن آن جامعه است چراکه عدم توجه به این اصل به

مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت گروهی . موفقیت و مواجه گشتن حتمی آن با شکست است

را معیار  یهاابرت دال، آیـدم، دیویـد اپتـر و آیزنشتات، این شاخصهاست که دانشمندانی مانند ر

 .اندسیاسی معرفی کرده ۀتوسع

ها جهت یو شهرداروپرورش آموزش یهمکاربهبود کرد که برای تحقیق حاضر مشخص 

یمنی در مدرسه ا وپرورش، عامل ایمنی نیز نقش مهمی دارد. آموزشتحقق اهداف سند تحول 

کند که پیدا می یتروپرورش و مدیران مدارس نقش پررنگن آموزشمسؤوالزمانی برای 

شود که المثل تأیید میرو کند و البته این ضربرا با خطر روبه یآموزسالمتی دانش ایهحادث
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ترین نبود ابتدایی شکیکند و بخبر نمی گاهچیحادثه ه« عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد»

رتی این ضرو .منفی خواهد گذاشت ریها بر اهداف کالن آموزشی تأثامکانات ایمنی در آموزشگاه

اینکه یک مدرسه مدارس باید به آن توجه بیشتری شود.  ۀهای فرسوداست که در ساختمان

ها شامل آن نیترشده که مهم های ایمنی زیادی در نظر گرفتهآیتم یی داردهایژگیوچه  ایمن

، سیستم اعالم اتوماتیک حریق، وضعیت ینشاندستی، سیستم آب آتش یهاکنندهتعداد خاموش

باید در هنگام احداث یک مدرسه راه فرار مناسب برای  .هاستها و حفاظ پلکانکشیسیم

 مدارس است یسازمنیبودجه برای ا نیمشکل اصلی تأم. آموزان در نظر گرفته شوددانش

(Sanaeinasab, 2011.) ۀـه توسـعرسیدن ب یها براراه نیتراز مناسب یوپرورش یکآموزش 

خود باید، بـرای  یهادر طرح شیاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. نهادهـای آموز

فرهنگ و  ۀرا در عرص یکاریاسیباید سن .زیست انسانی به این امر توجه کنندحفاظـت از محیط

ما معتقدیم در وزارت  .های جدی استدیگر دخالت دهیم و این یکی از ضعف یهایا عرصه

سیاسی وجود داشته باشد اما وپرورش باید مباحث سیاسی و درک و فهم مسائل آموزش

یی که در هاتیمحدود ازجمله .سیاسی است هایا و فعالیتهبازی کامالا متفاوت با بحثسیاسی

 از: اندعبارتذکر کرد  توانیماین پژوهش 

  هانامهپرسشدر بخش مصاحبه، زمان زیادی صرف امور پژوهش شد. حتی توزیع 

 .کرددر بخش کمی نیز زمان زیادی را از پژوهشگر سلب 

 ی متخصصان و خبرگان، نیازمند افراد هادگاهیدی کیفی متکی بر هالیتحل

ت داخلی، این است که متأسفانه همانند بسیاری از تحقیقا زهیباانگو  نظرصاحب

 هاآنی از نظرات مندبهرهپژوهش هم با کمبود خبره، واقعی و نیز فرصت تعامل و 

مدیریت آموزشی  فقط با متخصصین رشتۀ هرچند که مصاحبه)مواجه بوده است 

 صورت گرفت(.

  که با متخصصان مدیریت آموزشی صورت گرفت این ها مصاحبهدر برخی

درک درستی از مفهوم همکاری محدودیت وجود داشت که این افراد 

در این مورد بیان  و آنچه سند تحول نداشتندتحقق اهداف رش برای وپروآموزش

برداشت ناقص خودشان از این موضوع بوده است که تا حدودی توسط  کردندیم

 محقق تعدیل شده است.

 به دو طریق حضوری و اینترنتی انجام شد، در هانامهپرسشپاسخ به  کهییازآنجا 

از  هاپاسخبخش اینترنتی ممکن است تا حدودی اعتماد کافی برای محرمانه بودن 
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حاصل نشده باشد و مالحظات اخالقی در  دهندهپاسخسوی پژوهشگر برای 

 باشد. فرماحکمی دهپاسخ

 پدید آمد، این امکان وجود  هانامهپرسشهای حاصل از نتایجی که بر اساس داده

بنابراین  در پاسخ به سؤاالت مؤثر بوده باشد. هاآنذهنیت افراد و سوابق  دارد که

دخالت داشته باشد که  هاپاسخی شخصی در نوع هاارزشممکن است تعصبات 

 کند.اعتبار بیرونی طرح را تهدید می
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