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 )مسئول نویسنده (صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پژوهشگر، دکترا یدانشجو

  یناج یمهد
 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران وهشگرپژ ،کارشناسی ارشد

 چکیده
مند جاامیی صدد ارائه الگوی نظامورش در تربیت نسل آینده کشور، درپرواین پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت آموزش    

د بنیاامقام میظم رهبری است. در این پژوهش با اساتااده از روش داده پرورش بر اساس دیدگاهوبرای تحول در آموزش

مند تحول آموزش و پرورش در کشور استخراج شود. با مطالیه بیانات مقام میظم رهباری و سیی شده است الگوی نظام

-کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیال مقولاه 52ماهوم و کدگذاری این مااهیم در نهایت  044استخراج بیش از 

گار و پیامادهاج جاایگیری و تبیاین شاد. ، شارایط مداللاهای، راهبردهامند)شرایط علی، شرایط زمینههای الگوی نظام

عملیاتی مساتحمم، ماتقن و جدیاد کاه  مشخص شد که برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید با برنامه و نقشه

، تحاول انجاام پرورش با به کارگیری کاارگزاران اصالیواجماع نخبگان بر آن است در دو بید شملی و محتوایی آموزش

 6040محوری بر اساس اسناد بالادستی و چشام اناداز گذاری و عدالتد و شایسته است نگاه مصرفی به نگاه سرمایهگیر

     تغییر یابد. از دستاوردهای مهم چنین تحولی تربیت نیاروی انساانی ااراز جمهاوری اسالامی ایاران و شااهد و مبشار

 های دیگر است. ملت

 

 .بنیادین، مقام میظم رهبری، الگوی نظام مند آموزش و پرورش، تحول :کلید واژگان
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 69     فریاته هدایتی و....  / یمنظر مقام معظم رهبر از در آموزش و پرورش نیادبنی تحول مند نظام یالگو

 . مقدمه1

بادیل در تربیات نیاروی انساانی و ، نقشی بیعنوان نهادی اجتماعی و فرهنگیپرورش بهوآموزش   :بیان مسأله. 1.1

تاا دادی کند. اهمیت آماوزش و پارورش تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی در فرایند رشد و تیالی کشور ایاا می

توان  آینده کشور را در آیینه آموزش و پرورش امروز قابل مشاهده دانست. از منظار گویی میاست که بدون گزاف

ای که میلماان اساتمرار دهناده گونهساز اسلام نظام تیلیم و تربیت از نقشی شگرف برلوردار است بهتیالیم انسان

 کنند.  نوجوانان را در مسیر عبودیت الهی میسر می راه انبیای الهی هستند که زمینه تربیت کودکان و
هاای بلناد متاساانه آموزش و پرورش موجود در کشور توانایی پاسخگویی به نیازهای جامیه در راساتای آرماان                  

ز جمهاوری ای در تربیت نیروی انساانی در ااراانقلاب اسلامی را ندارد و در ابیاد نظری و عملی با مشملات عدیده

ای است تا بتوان با استااده بهینه از ها نیازمند تحول عمیق و ریشهرو بوده است. رهایی از این کاستیاسلامی رو به

 ج 02: 6913لنیار، )ها، منابع و اممانات تحقق اهداف را تسهیل و تسریع کرد. فرصت

درساتی در  شاده و ساند تحاول ولان ارشاد نظاام باهلوشبختانه اهمیت موضوع توسط صادبنظران و مسائ                   

به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگای باه عناوان عاالیترین مرجاع  7/3/34بنیادین آموزش و پرورش در تاریخ 

سیاستگذاری فرهنگی کشور رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. این مقاله در پی آن است کاه بار اسااس بیاناات 

آماوزش ها، راهبردها و پیامدهای تحول بنیادین در نظام ها، آسیباهومی از علل، زمینهمقام میظم رهبری مدل م

در دیادارهای  37تاا  73را تبیین و ترسیم کند. شایان ذکر است که مقام میظم رهباری اای ساالهای  و پرورش

خبگان علمی درلصاو  متیدد با وزیر آموزش و پرورش، مدیران این وزارتخانه، مسئولان،  اساتید، دانشجویان و ن

اناد کاه های مهمی اشاره کردهکشور به مااهیم و مقوله آموزش و پرورشاهمیت و ضرورت تحول اساسی در نظام 

   .باشد آموزش و پرورشدهنده راهبرد تحول در نظام تواند شملاین نمات می

 :اهمیت و ضرورت تحقیق. 1.1

گر برای ادامه دیات لویش در دنیای متحول امروز ناگزیر است تا پرورش مانند هر سازمان و نهاد دیونهاد آموزش 

هاای لاا  و گساتردگی با توجه به ویژگی پرورشوآموزشتحولات شتابنده را در  و به آنها پاسخ مناسب دهد. 

قلمرو فیالیت از این قاعده کلی مستثنا نیست و باید بتواناد پاساخگوی تحولاات فرهنگای، سیاسای، اجتمااعی و 

 ج537:  6936 ،نوید ادهم) ادی جامیه باشد.اقتص

 و پارورشوآماوزش با گذشت ددود چهار دهه از انقلاب اسلامی با توجه به اجماع لبرگان بر ضرورت تحاول در                    

آماوزان قابال هاا بارای هماه والادین و داناشپرورش، هنوز کاساتیوشائبه میلمان و مسئولان آموزشزدمات بی

ی همخوانی ندارد. با نگاه آناندازهای ده و محسوس است و لروجی نظام آموزش و پرورش با اهداف و چشممشاه

 راهبارد عملیااتی ،بیاناات ایشاان برگرفته از ماتنایم بندی مدل ماهومی مقام میظم رهبری سیی کردهبه صورت

 نماییم.  تبیینرا از منظر ایشان استخراج و  آموزش و پرورشدرکت به سوی تحول در نظام 

آموزش و پرورش موجود بار فلسااه تیلایم و  عدم ابتنای»مواردی همچون  ،اور للاصه به اعتقاد کارشناسانبه                 

ملای و  ،اجتمااعی ،در تحقق رسالت فرهنگای ی، ناکارآمدستی در پاسخگویی به نیازهای جامیهتربیت اسلامی، کا

ناکارآمادی آفرینی دداقلی در فرایند پیشرفت و توسیه کشور، و اثربخشی، نقشوری جهانی، پایین بودن نرخ بهره

ایجااد « انگاری و مصرفی پنداشتن نظام آماوزش و پارورش، کوچکپرورشونظام مدیریت اداری و اجرایی آموزش

 ج949: 6936،ادهم نوید) تحول بنیادین در آموزش و پرورش را ضروری سالته است.
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 :ات پژوهشاهداف و سوال. 1.1

آماوزش و   ایشاان  اصالی دغدغه  لودشان، گاته به  که میظم رهبری  مقام  بیانات  بررسی  با  است  درصدد ،پژوهش این

 یاربط ذ مراجاع و  مسائولان  باین  در  رویاه  ودادت  گیاریشمل منظور  به  جامع مند و نظام  الگوی  یک است، پرورش

همه بیاناتی که مرتبط با تحول  6937تا  6910بیانات ایشان ای سالهای  د. در این پژوهش با مطالیهکن استخراج

بنیادین نظام آموزش و پرورش و شالصهای آن بود، استخراج و تلاش شد تا بر اساس رویمرد نظام مند اساتراوس 

 شود،می هاپیامد و موانع راهبردها، علی، شرایط ای،زمینه شرایط که شامل مدل هایمقوله ذیل و کوربین مااهیم

گیری ماهوم مشخص از تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش به اور مختصر تیریا،، ابتدا برای شمل .گیرد قرار

شاود توضیح داده مای جبنیاد داده)بیان و در گام بیدی روش پژوهش  آموزش و پرورشها و مصادیق تحول ویژگی

و در نهایات پیشانهادهای  تبیاین محاوری هایمقوله و ممااهی گیریشمل و کدگذاری،ها و فرایند گردآوری داده

 شود.بر اساس بیانات مقام میظم رهبری ارائه می آموزش و پرورش راهبردی برای تحول بنیادین نظام

اسات  ایان پژوهش اصلی سؤال. نیست پژوهشی فرضیه یادار بنابراین است، اکتشافی و کیای نوع از این پژوهش

 چاه و چیست میظم رهبری مقام هایبر اساس اندیشه آموزش و پرورشبنیادین نظام مند تحول  الگوی نظام که

ماهاوم از:  عبارتناد پاردازد، مای آن باه سؤالات اصالی تبع به پژوهش این که نیز فرعی دارد؟ سؤالات هاییمؤلاه

تحاول تحول بنیادین در آموزش و پرورش از منظر مقام میظام رهباری چیسات؟ از منظار ایشاان شارایط علای 

بنیادین در آموزش و پرورش کدام است؟مقوله محوری در دیدگاه ایشان نسبت به آموزش و پرورش کادام اسات؟ 

چه بسترها و زمینه هایی دارد؟ راهبردهای مورد نظر ایشان بارای دساتیابی باه  وپرورشموزشتحول بنیادین در آ

وپارورش کادام اسات؟ تحول بنیادین آموزشوپرورش کدام است؟ شرایط مدالله گر در تحول بنیادین در آموزش

 از منظر مقام میظم رهبری چیست؟ وپرورشآموزشپیامدهای داصل از تحول بنیادین در 

   مفاهیم تعریف. 1.1

تحول یا فرایند تغییر آن تغییری در سازمان است که فرهنگی را شامل دهاد کاه در فراینادهای : تعریف تحول-

واژه تحول به تغییرات درونی و بیرونی در سازمان اشاره  ،بر اساس تیاری، متیدداند. گروهی و جمیی نهادینه شده

 ج949: 6936 ادهم، نوید) دارد.

تحاول عمیاق، »هاای آوردن زمیناهفاراهم آموزش و پارورشمنظور از تحول بنیادین در تعریف تحول بنیادین: -

« اسلامی-ارف اسلامی و متناسب با فرهنگ ایرانیهای ودیانی و میمند، سیستمی، مبتنی بر آموزهجانبه، نظامهمه

هاسات. در تغییار بنیاادی، منظور از بنیاادین، درکات باه سامت بنیانهاا و ریشاه ج04: 6919 ادهم، نوید) است.

گیرد. در ایان تحاول لاازم ای جدید یاد مییادگیری وجود دارد و سازمان یادگیرنده توانایی انجام کارها را به شیوه

 ، سانگه) ها و سالتارها را تغییر داد.ها و تامر ایجاد استراتژیهمچون استراتژیها، سالتارها، سیستماست مواردی 

 ج05: 6912

 ذیل للاصه کرد: مواردتوان در مهمترین الزامات تحول بنیادین در آموزش و پرورش را می

 بنیادین تحول ضرورت به باور 

 تحولی اسناد مااد با دقیق و عمیق آشنایی 

 آفرینی تحول و لواهی تحول فرهنگ شگستر 

 جدید های نظام استقرار و نهادسازی 

 اجرایی گریتصدی کاهش و پذیری مشارکت 

 ،تحولی های¬برنامه مشروعیت و مقبولیت پذیرش 
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 مستمر ارزیابی و نظارت 

 زا آسیب فرآیندهای و روندها از مراقبت و بحران مدیریت 

   :پیشینه پژوهش . 1.1

بنیااد اساتراوس و مند مبتنی بار روش نظریاه داده و ارائه مدل نظام ظام آموزش و پرورشدر ندر لصو  تحول 

کوربین تا زمان انجام این پژوهش، تحقیقی انجام نشده است، گرچه مرتبط با بحث تحول در آموزش و پرورش باا 

داده شاده اسات. باه  به برلی از آنها ارجااع پژوهشرویمردهای مختل، تحقیقاتی صورت گرفته است که در این 

 دلیل کثرت این مقالات در این مختصر به اسامی آنها اشاره نمردیم. 

 پارورش و آماوزش نظام در تحول راهبردی اولویتهای یافتنج در پژوهش لود با هدف 6930و دیگران) فرد دانایی

ماورد مطالیاه  1391ساال  مااه  مارداد  نپایا  تا  رهبری  دوره  آغاز ایشان را از   بیانات تمام ای،لامنه امام دیدگاه از

 و محتاوا ربیات،ت و تیلایم اسالامی فرهناگ آفرین، تحول انسانی منابعکیای قرار داده و به روش تحلیل مضمون 

 و تیلیم نظام هایمشیلط برای کلیدی فحوای راهبردی ریزیبرنامه و آفرینتحول مؤثران متولیان، تربیتی، روش

و   فارد داناایی) باه دسات آماد. ایاران اسالامی جمهاوری نظاام رهباری هاایدیادگاه واکااوی از داصل تربیت

 ج692-6930:642،دیگران
 پیشینه تحول در آموزش و پرورش. 1جدول 

 کشور تربیت و تیلیم نظام تغییر برای اساسی گام اولین آغاز: 6914 دههنیمه 

 در شورای عالی انقلاب فرهنگی «ورشکلیات ارح تغییر بنیادی نظام آموزش و پر»بی: تصو6911تیرماه 

 در وزارت آموزش و پرورش «تغییر نظام متوسطه» ی: آغاز اصلادات و اجرا6974اوایل دهه

 سند پرورش و آموزش وزارت همماری با شد موظ، ریزی¬سازمان مدیریت و برنامه رانیوز ئتیه بی: با تصو 57/9/6915

 .کند تهیه را پرورش و آموزش اصلادات ملی

هیئت وزیران، وزارت آموزش و پرورش موظ، به تدوین سند ملی آموزش و پارورش باا همااهنگی  بیبا تصو 55/7/6919

 ورای عالی آموزش و پرورش شد.ش نظر زیر و ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 اهاداف تحقاق بارای و اندازچشم سند مااد مبنای بر را لود هایبرنامه و اهداف تا موظاند هابراساس قوانین، تمام دستگاه

و در راساتای  اناداز. بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش و پارورش در چاارچوب ساند چشامکنند بازتولید و بازلوانی آن،

 منویات مقام میظم رهبری و اسناد بالادستی برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش و پرورش انجام شده است.

 روش پژوهش . 1.1

های کیای است. برای کش، الگوی مورد نظر از ترکیب رویمرد استقرایی ر بنیادی و در زمره پژوهشپژوهش داض

ااور لاا ، بنیااد و باهپاردازی دادهو قیاسی استااده شد. از میان انواع راهبردهای پژوهش کیای، راهبرد نظریه

هباری در موضاوع تحاول بنیاادین رویمرد استراوس و کوربین استااده شد. با مراجیه باه اندیشاه مقاام میظام ر

هاای ایشاان اای پردازی داده بنیاد بر روی آن باه بیاناات و ساخنرانیدرآموزش و پرورش و اجرای راهبرد نظریه

مراجیه شد. در ادامه به التصار نظریه داده بنیاد با تاکید بر رویمارد اساتراوس و کاوربین  6937تا  6910سالهای

 شود:توضیح داده می

 یاا کانش یک فرایند، که اینظریه  تولید جهت است، کیای و  مندنظام  روالی بنیاد، داده پردازینظریه  بنیاد: داده نظریه

 پژوهشاگرانج 90: 6935 لطیاای،)کناد.تشاریح مای کلای  ماهاوم  سطح در واقیی  موضوع  یک درباره  را  کنش برهم

  یاک از  )اجماالیج کلای تبیاین  یاا  نظریاه  یک نیازمند  که روند می  بنیاد پردازی داده نظریه از   استااده سراغ  هنگامی

ها از روش کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخاابی باه تند. در این پژوهش به منظور تحلیل دادههس  فرآیند

، عنوان بخشی از فرایند تحقیق استااده شده است تا در نهایت به مدل پارادایمی تصاویری از نظریاه تولیاد شاده
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-)تصویر ذهنی پدیده که اساس فرایند استج، شارایط علی)مقولاهمرکزیهای ذیل دست یابیم: مقوله شامل مقوله

-ای)بر تحقق راهبردها اثرگذار استج، شرایط مداللاهی استج، شرایط زمینهمرکزهای محوری تاثیرگذار بر مقوله 

هاا یاا بارهم ی که از تحقق مقوله محاوری کانشکندج، راهبردها )مواردگر )بر تحقق راهبردها ممانیت ایجاد می

 کارگیری راهبردها است.جهای داصل از بهها منتج می شودج، و پیامدها )لروجیکنش

 هاداده گردآوری و روش آماری جامعه. 1.1

یاناات ای استااده شد. در مردله اول تماام بهالله لامننشر آثار آیتداظ و ها از سایت بنیاد آوری دادهبرای جمع 

 یمقاام میظام رهبار اناتیها در بو مقوله میو با تمرار مااه شدمطالیه  65/5/6931تا  6910 یسالها یاایشان 

که بیضاا تاا  ییهاو مدل لود را بر اساس مقوله افتندیدست  یاشباع نظر به شانیا یسخنران 51محققان  با مرور 

 5و  6 میماااه یلواننده مقاله جدول کدگذار ییآشنا یابر قیتحق نینمودند. در ا یشده بود اراد مورد تمرار 7

وجاود  یآنهاا چنادان رباط و نسابت نیها استخراج شد که بمردله، مقوله نی. پس از امیاآورده اناتیرا بر اساس ب

 نیعنااو ساهیو مقا یبنادمحققاان دساته ن،یمناد اساتراوس و کاوربنظاام یالگو لیدر ذ یبندنداشت و با ابقه

 طیداوزه شارا 2در  یمیمند تحول در آپ را در قالاب مادل پاارادامدل نظام تیها و در نهااز داده استخراج شده

داول هساته اصالی تحاول بنیاادین در آماوزش و   امادهایپر، راهبردها و گمدالله طیشرا ،یانهیزم طیشرا ،یعل

 اند.ارائه دادهپرورش، 

 ی( شده )روایی و پایایاعتبارسنجی الگوی استخراج. 1.1

اسات. در ایان  اهمیات با بخشی بسیار هایافته و هاداده اعتبار و های کمی، صحتهای کیای مانند پژوهشدر پژوهش 

 بیاناات داوزه در متخصصان و نظر لبرگان از مستمر مندیبهره و رهبری میظم مقام بیانات مستمر مطالیه دلیل پژوهش به

روایی تحقیاق  .است شده برآورده و تضمین لوبیبه پژوهش یک برای انتظار وردم فرایندها، پایایی و مرادل کلیه در رهبری

نیز با استااده از نظر لبرگان و بازاندیشی کدگذاران با مراجیه مجدد به ماتن و تنااظر متیادد و متمثار ماااهیم 

 مورد تایید محققان قرار گرفت.ها ها در قبال مقولهبرآمده از داده

 یافته های پژوهش . 1

ماهوم  044بیش از  ، بر اساس مدل استراوس و کوربین،دربازه زمانی پژوهش ا مطالیه بیانات مقام میظم رهبریب

ری و کدگاذاری انتخاابی انجاام در سه مردله کدگذاری باز، کدگذاری محو هاتجزیه و تحلیل دادهو  شد استخراج

)شارایط علای، شارایط  منادای الگوی نظامهکد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله 52در نهایت . گرفت

نمونه ای از کدگذاری باز  9جدول شماره  گر و پیامدهاج جایگیری و تبیین شد.ای، راهبردها، شرایط مداللهزمینه

 تحاول باا مارتبط ماااهیم و هاا مقولاهنیاز  0را نشان می دهد. و جدول شماره  5و  6و استخراج مااهیم سطح 

 برگرفته از بیانات مقام میظم رهبری را نشان می دهد. رشپرو و آموزش در بنیادین

 دوم و اول سطح مفاهیم استخراج و باز کدگذاری از ای نمونه. 1شماره  جدول

 1مفهوم سطح  1مفهوم سطح  عین بیانات کد

Px1 یمی. نظاام قادانادرفتهیبه تحاولل دارد را هماه پذ اجیآموزش و پرورش ما ادت امنظ نمهیاصل ا 

 چیماه باا گذشات زماان هانیهم داشت،یهم نم یگرید بیع چیش و پرورش کشور، اگر هآموز

. نیادیبود که انسان آن را رد کند و میتقد باشد به تحولل بن ی، کافامدهیوجود ندر آن به ینوآور

شاد،  یزیرفراهم و ابلاغ و بر اساس آن برنامه شیکه لوشبختانه دو سه سال پ یتحولل سند نیا

 آنهاییاست؛  ینیاست، سند مت یآموزش و پرورش، سند لوب شناسان زبده و برجستهاز نظر کار

ماتقن و  اریساند بسا نادیگویو م منند؛یم دییسند را تأ نیکارند، ا نیا کارند، لبره نیکه اهل ا

 نهاایباود، ا دیازودباازده نبا جیمنتظار نتاا تلاهاعماال بشاود. الب دیسند با نیاست. پس ا یمهمل

 وظاهر بشاود؛ صابر و دوصاله  جشیسال نتاو دوسال و پنج سالکیکه ظرف  تسین ییزهایچ

 کار مستمر لازم دارد.

 پذیرفته بودن لزوم تحول در آپ-

 کهنه بودن نظام آپ کنونی-

بسیار ماتقن و مهام باودن ساند -

 تحول 

 لزوم صبر و استمرار در اجرا -

ضاارورت اجاارای سااند -

ای اصلاح تحول بنیادین بر

 نظام آپ قدیمی

لزوم صابر و اساتمرار در -

اجرای سند تحاول بسایار 

 مهم و متقن
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Px10  که  دیمراقب باش منم،یآموزش و پرورش عرض م نیرا من به مسئول نیاست، ا نیا یاساس نمته

ماا را  رد؛یارا نگ نیادیاتحاولل بن یو روزمرله جا یسطح یهالیروتبدییو تغ یدستدمِ یهابرنامه

اسااس،  سات؛یمهام ن یساطح راتیی. تغمیدهیم رییتغ مینمند، لوشحال نمند که ما دار یضرا

 مهم است. نیبشود؛ ا یبنا نوساز نیا جیاست که بتدر نیادیتحولل بن موادلهمان 

 روییاتغراضی نشدن مسئولان به -

باه و روزمارله  یساطح یهالیتبد

 نیادیتحولل بن یجا

نوسااازی تاادریجی نظااام آپ باار -

 واد سند تحول بنیادین اساس م

تاکیااد باار اصاال بااودن -

تحول بنیادین و تادریجی 

بودن نوسازی و پرهیاز از 

-ها و تغییرو تبادیلبرنامه

 های سطحی 

 1مقوله ها و مفاهیم مرتبط با  اهمیت  تحول بنیادین در آموزش و پرورش .1جدول شماره 

 پیامدها شرایط مداخله گر راهبردها زمینه ها شرایط علی

برناماااه عملیااااتی و -

نقشه راه شرط تحقاق 

 1سند تحول

ضرورت اجرای ساند -

تحااول بنیااادین باارای 

اصلاح نظام آماوزش و 

 9پرورش قدیمی

تقلیدی محض، کهنه -

و فرسااوده و مییااوب 

بودن نظام آپ باه جاا 

 0مانده از دوران پهلوی

اجماااااع نخبگااااان و 

 بر آن مسئولان

تحااااول در شاااامل و 

 5محتوا 

جاادی گاارفتن سااند 

 0ول در عملتح

دفیی الوجاود نباودن -

 ایده و آرمان تحول
دضور، تیهد و اهتمام -

رئیس جمهاور، رئایس 

قوه مقنناه و مسائولان 

دستگاهها برای ضمانت 

اجرای مصوبات ، تهیاه 

ساااازوکار اجرایااای و 

ساااارمایه گااااذاری و 

پشااااتیبانی مااااالی و 

تحقیقاتی و تحقاق آن 

 0در عمل  

توجه و اهتماام وزیار -

ن و آپ و هماااه ارکاااا

سطوح آپ برای رهایی 

و اسااارت  یروزمرلگاااز 

 یدر چهارچوب روشها

لصوصیات جهاادی -

و نیت الهای داشاتن 

 مدیران دولتی 

و نگاااااه دروناااای -

انتقادی در ارادی و 

 اجرا

متقن و مهام  اریبس-

 5بودن سند تحول

صااحت، ساارعت و - 

 رفت در کارپیش

توجه به آپ و ساند -

 یزیتحول در برنامه ر

توسیه و چشام  یها

  6040انداز

اصل باودن تحاول  -

  نیادیبن

تاااادریجی بااااودن -

 5نوسازی 

شارایط بودن  فراهم-

سیاساای فرهنگاای و 

زیرساااالتی بااارای 

با ثباات ایجاد تحول: 

  طیبودن شرا

 کشور تیامن

بهباااود امماناااات و 

 یآموزش یفضاها

ئولان مس یعلاقه مند

 0 به  انجام کار

تیلااایم و تربیااات -

دوران کااااااودکی و 

نوجوانی شأن میلم و 

دارای اهمیاااااااات 

زیرسالت اصلی برای 

 تحول آپ

و پرهیااااز از اسااااتمرار  ،صاااابر -

 7شتایزدگی در اجرای سند 

کافی نبودن ابلاغ سند به تنهایی و  -

 5لزوم اقدام

دااظ انساجام  کامل سند و یاجرا-

  5ینوان مهمترین ابزار تحولب آن

 دیااجد یزیاارو برنامااه یبااازنگر-

تاهیم وظای،  مستحمم و دقیق برای

 0و تمالی، همه سطوح آپ

و صادا  یغیتبل یهادستگا یهمراه-

 مایو س

 تبیین و تاهیم موضوع تحول-

توجه به آپ و سند تحول در برناماه 

،  توسایه و چشام اناداز یهاا یزیر

6040   5  

پرهیز از برناماه هاای دم دساتی و -

 تغییرو تبدیل های سطحی

 5تدریجی بودن تدوین سند تحول -

تدوین کتب و مواد درسی )دانشای -

و مهارتیج به تناسب نیازهای نسالی 

 و جنسیتی 

توجه به اهاداف، سابک زنادگی و -

 لصلتهای اسلامی و انسانی

استااده از تجاارب ساایر کشاورها  -

نیازسنجی و باومی  پس از ارزیابی و

 0سازی

توجه به نقش سرمایه سازی انسانی -

 و تمدن سازی اسلامی میلم

و  مسائله مییشات لزوم توجاه باه -

  ان عزلت ناْس میللم

توجاااه نقاااش میلااام در چرلاااه -

نیازسنجی و تولید علم مورد نیااز در 

 کلاس درس:

امران، مت، نانیبروشنگیری از *بهره

بهره مند نباودن مادیران -

از ویژگیهااای لااازم مااانع 

تحقااق اهااداف و مقاصااد 

ااارح تحااول آمااوزش و 

 پرورش

کم کاری شدید در زمینه -

 تحقق سند تحول

و راه  نیسااانگ ااااهیوظ-

باازده  رید و تحول یاولان

ساند  یاجارا جیبودن نتاا

 5 تحول

 یفاصله داشاتن آپ فیلا-

با آپ مطلوب و آپ زماان 

 ااغوت

 کنماور مسائلهم دل لزو-

  با 
صحیح، عمیق  و تدبیر فمر

 اقدامکارشناسان و  و عملی

 مقتضی در پر آن

: 5494تهدیاادات سااند  -

تربیت کاود  بار مبناای 

 غربی

پرهیااز از تقلیااد و غرباای -

 5بودن 

ایده از سر تا به پا فرنگی -

شدن لطاای اساتراتژیک 

 در نوسازی آپ 

آپ داصال  یوضع کناون-

نخبگان  یبدفهم ای انتیل

 ااغوت یدورانها یاسیس

استااده از روشاهای تاازه -

 5تر 

 نگاه مصرفی به آپ -

مشاااملات باقیماناااده از   -

افتاادن تحاول و  قیبه تیو

باااه سااارانجام مطلاااوب 

آن موجااااب  دنینرساااا

لسارت بازر  باه انقلااب 

 یاسلام

تربیاات نیااروی انسااانی  -

مطلااوب و پیشاارفت همااه 

 5جانبه در کشور  

انتظااااار از آپ: تربیاااات -

 دانا، توانااااا،،انسااااانهایی

 ،پرهیزکاار،پارسا ،لردورز 

مبتمار ،  ،پاکدامن، کارآمد

از کاه  اهال اقادامو شجاع 

 نترسااد و تهدیااد دشاامن 

یادا رفتگی و غالت پلواب

 یِانسااان یرویاانو   نمننااد

آباد  ،یاسلام یاراز جمهور

و آلرت، شاهد  ایکننده دن

 2گرید یو مبشر ملتها

لروجاااای آپ اااااراز  -

 ،،یشار جمهوری اسلامی:

 یداناااا، باااا اساااتیدادها

جوشااان، شااجاع، مبتماار، 

 ،یانساان کیاللاق ن یدارا

ورود در  ،یریقولت لطرپاذ

باادون  د،یااجد یدانهایاام

 عقاااااااده چگوناااااااهیه

 ایااااااا ینیبدکملاااااااو

بااه  دلااداده ،ینیلااودبرترب

باه  یمتیاال و متما یلدا

توکال  یو دارا یقدرت اله

کاماال، صاابور، بردباااار و 

 دواریاو ام نیلوشب م،یدل

5 

                                                           
 . اعداد کنار هر سطر فراوانی آن مورد را نشان می دهد. 6
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 متحجر و منسوخ

به فلسااه آپ  یآگاه-

و اشراف به وضع کشور 

 ندهیآ یازهایو ن

 یرانایاالگوی مستقل -

 اتیاز مینو و برلاسته

 کشور ازیو ن

 هماااتباجرأت و باااا -

 بودن ارادان تحول

 نگاه سرمایه ای به آپ

کاااارگزاران تحاااول -

 یشورانیادین در آپ: ب

ی، انقلاب فرهنگا یعال

آموزش و  یعال یشورا

و نخبگاااان  پااارورش

 9 کشور فمری

نگاه عدالت محاور در -

 5آموزش و پرورش

 

و توجااه بااه جهااات 

ماااادی و میناااوی و 

 دیثیتی شاأن میلام

و  میلاااام تیااااترب

ارتقاااا  باااازآموزی و 

میلمان از لحاظ  رتبه

تجرباااه،  ،یآماااادگ

 1 دانش، فرهنگ

تربیت شدن ماالر  -

ی و انقلاااابی و علمااا

دینااداری در همااین 

 آپ کنونی

جبران کنناده ، میلم

 یکتابهااااا صینقااااا

 یدرس

افراد صادب فمار و -

راهبردنگااااااااران »

و   «یفرهنگاااااااااا

 یساااااااتهایاستراتژ

 5ی فرهنگ

 

  تیربتو میمتخصصان تیل

 خیص نیاز *تش

 کشور مولده*انیماس به دستگاه 

*به درکت درآورنده تولید بر اساس 

 نیاز

*پشتیبانی آپ از تشخیص میلماان 

و تولید بار اسااس نیازهاای کلااس 

 درس

نادیده نگرفتن کارهای فراوان انجام -

شده در دوره های مختل، آپ پاس 

  از انقلاب

 اولویت با گسترش کیای-

و  توجاااه باااه چیساااتی چرایااای -

 چگونگی تحول

مراداال تحااول بنیااادین: تییااین -

فلساه آپ، ارادی و تادوین برناماه 

باار اساااس نظااام مطلااوب، اجاارای 

 5شجاعانه 

 یمیاونت پرورش یایاد-

 روزآمد کردن مداوم نظاام و کتاب-

 درسی
در  گینشاااط و ساارزندتوجااه بااه  -

و پرهیاااز از  آماااوزیمحااایط دانش

 فشارهای درسی ضدل نشاط

 آموزیتمهارتاکید بر -

 نظام آپ سابق: 

ابتنا بر فلساه غربی و ضاد 

دیناای و ضااد ملاای، دور 

شاادن از هویاات ملاای و 

 وابستگی سیاسی بیشتر 

غااارب زدگااای مطلاااق و 

وابسااتگی سیاساای در آپ 

 دوران پهلوی

و روشاها در  رکود اندیشاه

آپ به جاا ماناده از دوران 

 گذشته 

میایااب  عمااده آپ دوران 

انقلااب  که تاا دوره پهلوی

 :ماند یاسلام

 یاترجماه ،نیابا د تیضد

و باودن،  یدیتقلو وابسته 

باای ارتباااای بااا نیازهااای 

  ملت 

در آپ  ییربناینبود اقدام ز

 بید از انقلاب

 یلطاار انجااام اقاادام هااا-

و زائد و  یمتناقض و تمرار 

 یمواجه شدن با کمبودهاا

بزر  در صاورت اساتااده 

 نمردن از نقشه جامع 

 افق روشن تحول

عظیم برای نجاات تحول -

 جامیه بشری 

آموزش و پارورش سانگ -

در  کشااور یناادهیآ یبنااا

اللاق ، رفتار علام اعتمااد 

به نااس ملای و عماومی ، 

 عدالت محوری 

تحااول در برنامااه هااای -

 سایر نهادها

عبااور از مردلااه تقلیااد و -

 شاگردی به مردله استادی

 

گر، راهبردهاا و پیامادها باه ای، شرایط مداللهط زمینهدوزه شرایط علی، شرای 2های محوری در در نهایت مقوله

 بر اساس اندیشه مقام میظم رهبری ارادی شد. موزش و پرورشمند تحول بنیادین در آصورت مدل نظام

 عبارتند از:گاته های پیشتحقیق در دوزه هاییافته

 :  یعل طیشرا. 5.6

اجماع نخبگاان بار و پرورش، موزشبه آ یمحورو عدالت یگذاردر شرایط علی کارگزاران اصلی تحول نگاه سرمایه

تحاول در  یبارا و پارورشماوزشمبنا بودن سند تحاول در آپرورش،  وآموزش یضرورت تحول در شمل و محتوا

 مورد تاکید بوده است.  ها در قبال تحقق سند تحولدستگاه ریدولت و قوه مقننه و سا تیمسئولو  هادستگاه گرید

 ای: ینهشرایط زم. 5.5

در بیانات مقام میظم رهبری فاراهم باودن بساترهای سیاسای، فرهنگای، اللااقی و زیرساالتی تحاول و نقاش 

تاثیرگذار میلم و توجه به جهات مادی و مینوی و دیثیتی شأن میلم و ارتقای رتباه میلماان لااار نشاان شاده 

 است. 

 گر:شرایط مدالله . 5.9

-کاری مدیران و نداشاتن ویژگایه شده است: یمی موانع رفتاری)از قبیل کمدر بیانات میظم له به دو آسیب اشار

-و پرورش و نداشتن نگااه سارمایهموزشآهای قدیمی و نگاه مصرفی به های لازم، تقلید از غرب و استااد از روش
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بر فلسااه  و پرورش سابقموزشآ و پرورش سابق)از جمله ابتنایموزشآایج و دیگری مشملات به جامانده از نظام 

 غربی و ضددینی و ضد ملی بودن آنج.

 راهبردها: . 5.0

در بیانات مقام میظم رهبری آنچه باعث درکت در مسیر تحول و به عنوان راهبرد مورد تاکید قارار گرفتاه اسات، 

مواردی همچون: صبر و استمرار در کار و پرهیز از شتابزدگی و شجاعت در اجرای تحول، انساجام عمال در هماه 

تبیاین، تارویج، تقویات و  های تبلیغای و صداوسایما در تبیاین تحاول،و پرورش، همراهی دستگاهموزشآوح سط

هاای انساانی و اسالامی، ساماندهی موضوع تحول با تدوین کتب و مواد درسی بر مبنای سبک زنادگی و لصالت

 ست. تولید محتوای آموزشی مبتنی بر نیازسنجی از میلمان و متخصصان تیلیم و تربیت ا

 پیامدها:  .5.2

عنوان ثمره و میاوه واقیای تحاول در نظاام جانبه کشور بهپیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همه

آپ در بیانات میظم له با ذکر مصادیق آن مواردی همچون : تربیت نیروی انسانی مطلوب، اعتماد به نااس ملای و 

ت محوری، کمبودهای بازر  در صاورت اساتااده نماردن از نقشاه عمومی و توسیه فضایل اللاقی  و تحقق عدال

 های دیگر مورد توجه بوده است.جامع، تربیت نیروی انسانی اراز جمهوری اسلامی ، شاهد و مبشر ملت

 نتیجه گیری .1

 در  . صادا و سار بای و  آرام  تغییر  نه و  دارد   نیاز  پرورش ما به انقلاب رهبری، آموزش و میظم  مقام  سخنان به  توجه  با 

 .  وضییت همان   بهبود و  اصلاح  نه است  پرورش  و آموزش کهنه  تقلیدی و  گذشته نای ما  نیاز   واقع

فرایند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تحولی پویا و پیچیده است کاه باه کاار جمیای و گروهای و مادیریت 

ول در مبانی نظری ، باورها، رویمردها، رفتارها، روندها و فرایندها هوشمندانه و مدبرانه نیاز دارد. این مهم بدون تح

های تامر و عمل اعضای لود هستند. برای تغییر در شایوه عمال و تامار ها محصول شیوهمیسور نیست. سازمان

 .ج11: 6912 )سنگه، شود نیاز است که به فرصت کافی به افراد داده

عملیاتی مساتحمم، ماتقن و  ش و پرورش باید با برنامه و نقشهمشخص شد که برای تحول بنیادین در آموز

، پرورش با به کارگیری کارگزاران اصالیوجدید که اجماع نخبگان بر آن است در دو بید شملی و محتوایی آموزش

 محوری بر اساس اساناد بالادساتی وگذاری و عدالتتحول انجام گیرد و شایسته است نگاه مصرفی به نگاه سرمایه

تغییر یابد. از دستاوردهای مهم چنین تحولی تربیت نیروی انسانی اراز جمهوری اسلامی ایاران  6040چشم انداز 

الگوی نظام مند تحاول بنیاادین برگرفتاه از بیاناات مقاام میظام  نهایت در های دیگر است.و شاهد و مبشر ملت

 :گذاشت نمایش به میتوان ذیل ماهومی رهبری را در مدل
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 پیامدها: 

پیامدهای اجتماعی -1

و فرهنگی: تربیت 

نیروی انسانی 

خردورز  دانا، توانا،)مطلوب

، پاکدامن ،پرهیزکار،پارسا ،

 اهلو مبتکر، شجاع  ،کارآمد

 ، شاد و سرزنده (،اقدام

 اعتماد به نفس ملی و

ل عمومی و توسعه فضای

 اخلاقی  و تحقق عدالت

 محوری

: پیامدهای اقتصادی -1

کمبودهای بزرگ در 

ن صورت استفاده نکرد

 از نقشه جامع

ه پیشرفت همه جانب-1

 کشور

 پیامدهای سیاسی: -1

ی تربیت نیروی انسان

طراز جمهوری اسلامی 

 و نترسداز تهدید دشمن که )

 و غفلت پیدارفتگی خواب

، شاهد و مبشر (نکنند

 ملتهای دیگر

 

 راهبردها: 

استمرار در کار و  صبر و-1

 پرهیز از شتابزدگی و شجاعت

 در اجرای تحول

انسجام عمل در همه سطوح -1

 آپ

ه کافی نبودن ابلاغ سند ب-1

 تنهایی و لزوم اقدام

همراهی دستگاههای  -1

یین تبلیغی و صدا و سیما در تب

 تحول

 تقویت و ،ترویج ،تبیین-1

ساماندهی موضوع تحول با 

ر تدوین کتب و مواد درسی ب

مبنای سبک زندگی و 

 خصلتهای انسانی و اسلامی

حفظ یکپارچگی و اجرای  -1

 تمام اجزای سند تحول

 ها و اقداماتپرهیز از برنامه -1

 سطحی 

توجه به نقش سرمایه --1

سازی انسانی و تمدن سازی 

 اسلامی معلم

تولید محتوای آموزشی  -9

مان مبتنی بر نیازسنجی از معل

ت یو متخصصان تعلیم و ترب  

احیای معاونت پرورشی -12  

مسئله لزوم توجه به  -11

   انعزّت نفْس معلّمو  معیشت 

 گینشاط و سرزندلزوم  -11

و پرهیز از  آموزیمحیط دانش

 فشارهای درسی ضدّ نشاط

 مسئلهتاکید بر -11

آموزیمهارت  

 شرایط علی:

ایه برنامه عملیاتی و نقشه راه پ-1

 اصلی تحقق سند تحول

 سئولیت دولت و قوه مقننه وم-1

سایر دستگاهها در قبال تحقق 

 سند تحول

مبنا بودن سند تحول در آپ -1

 برای تحول در دیگر دستگاهها

ب تقلیدی محض، قدیمی و معیو-1

بودن نظام آپ به جا مانده از دوره 

 پهلوی

اجماع نخبگان بر ضرورت  -1

 تحول در شکل و محتوای آپ

 شورایکارگزاران اصلی تحول : -1

عالی انقلاب فرهنگی و شورای 

 عالی آپ و نخبگان فکری

نگاه سرمایه گذاری و عدالت  -1

 محوری به آپ

 شرایط زمینهای:

، فراهم بودن بسترهای سیاسی، فرهنگی-1

 اخلاقی و زیرساختی تحول

و  توجه به تحول آپ در اسناد بالادستی -1

1121افق   

متقن و مهم بودن سند تحول اریبس -1  

های د صاحب فکر و استراتژیستافرا-1

 فرهنگی

 نقش تاثیرگذار معلم و توجه به جهات -1

مادی و معنوی و حیثیتی شأن معلم  و 

 ارتقای رتبه معلمان

 تربیت شدن مفاخر علمی و انقلابی و -1

 دینداری در همین آپ کنونی

 

 

 شرایط مداخله گر:  

موانع رفتاری : کم کاری و -1

 نداشتن ویژگیهای لازم  مدیران،

تقلید از غرب و استفاده از 

ه روشهای قدیمی و نگاه مصرفی ب

ایآپ و نداشتن نگاه سرمایه  

 از نظام آپمشکلات به جامانده -1

ضد  سابق: ابتنا بر فلسفه غربی و

 دینی و ضد ملی

پ با آ یفاصله داشتن آپ فعل -1 

سابقمطلوب و آپ   

ا و لزوم حل آن ب کنکور مسئله -1

 لیصحیح، عمیق و عم و تدبیر فکر

ر مقتضی در پ اقدامکارشناسان و 

 آن

در ارتباط  1212تهدیدات سند -1

 با آموزش و پرورش: تربیت کودک

ر مبنای غربیب  
 

 مقوله مرکزی:

 تحول بنیادین در آپ

 شرایط علی: 

برنامه عملیاتی و -1

نقشه راه پایه اصلی 

 تحقق سند تحول

یت دولت و مسئول-1

قوه مقننه و سایر 

دستگاهها در قبال 

 تحقق سند تحول

مبنا بودن سند -1

تحول در آپ برای 

تحول در دیگر 

 دستگاهها

تقلیدی محض، -1

قدیمی و معیوب بودن 

نظام آپ به جا مانده از 

 دوره پهلوی

اجماع نخبگان بر  -1

ضرورت تحول در 

 شکل و محتوای آپ

کارگزاران اصلی -1

ی عالی تحول : شورا

انقلاب فرهنگی و 

شورای عالی آپ و 

 نخبگان فکری

نگاه سرمایه  -1

گذاری و عدالت 

 محوری به آپ
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