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 بررسی موانع اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با استفاده از روش فراترکیب

 4، بیژن عبدالهی9آرزو احمد آبادی

 91/4/9211پذیرش:                                                                   94/7/11دریافت: 

 چکیده

ند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با ا تفاده از روش فراترکیب ا ت. نوع هدف تحقیق حاضرر اراهه الگوی موان  اررای  ر  

مقاله مرتبط با  ررند تحول  961تحقیق از نظر هدف توصرریفی و از نظر نوع ا ررتفاده کاربردی ا ررت. رامره آماری تحقیق شررام  

-گیری غیرتصادفیمقاله به روش نمونه 91منتشر شده اند. ترداد  9911تا  9911های بنیادین آموزش و پرورش ا ت که بین  ال

ادین ها نشان داد که موان  مربوط به تدوین  ند تحول بنیهدفمند مبتنی بر مالک به عنوان نمونه انتخاب شردند. نتای  تحلی  داده 

برنامه در ررری و مولفه،  6فرامولفه و  4مولفه، مدیریت و رهبری با  99فرامولفه و  4مولفره، مرریان  رررند با   49فرامولفره و   9برا  

مولفه، مناب   92فرامولفه و  4مولفه، فضا و ترهیزات با  7فرامولفه و  4مولفه، ارتقای نیروی انسانی با  99فرامولفه و  4آموزشری با  

ان  مولفه از مهمترین مو 91فرامولفه و  4مولفه و  رررارتار با  9فرامولفه و  4مولفه، پژوهش و ارزشررریابی با  6فرامولفه و  9مالی با 

 شوند.اررای  ند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران محسوب می

 . ند تحول بنیادین، آموزش و پرورش، موان ، اررا، فراترکیب :کلید واژه ها
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___________________________________________________ صلنامه آموزش پژوهیف   

 مقدمه

پرورش ذهن کند. آموزش و آموزش و پرورش برا توانمنرد  رررارتن افراد، دانش مورد نیاز و پویایی در رامره را فراهم می  

وعات های  الم پیرامون موضشود، باز نموده و امکان مباحثهافراد را نسبت به مسای  بسیاری که در اطراف رود با آنها مواره می

های گیری، تفکر و مهارتهای ارتماعی، تصررمیمنماید. آموزش و پرورش مهارت ح  مسرراله، مهارتدشرروار را نیز فراهم می

، 9وآنشرررود  روای برای ورود به دنیای واتری محسررروب میبخشرررد، در وات  ترلیم و تربیت پلهره میعاطفی و رفتاری را تو ررر

ها، تنگناها و مسرراه  آشررکار و پنهانی بوده ا ررت، که رود مورب بروز و (. انرام چنین امر رطیری همیشرره تو م با چالش4192

اند. یکی از موثرترین ها تالش نمودههایی برای آنح راههرای فکری شرررده که در اراهه  هرا و مکترب  هرا، نظریره  ظهور دیردگراه  

های ترلیم و تربیت، تغییر و تحوالت بنیادین در های اراهه شرررده برای رف  یا کاهشش مشرررکالت و مسررراه  مورود در نظامح راه

ا ررتگاه م ترلیم و تربیت رها ا ررت. چرا که مبانی نظاشررنارتی، تدوین، ارزشرریابی آنمبانی نظری، مبانی  ررارتاری، مبانی روش

اه ، مشکالت کنندة مسکننده و راهنمای کلی مربی و متربی و اصالحاصرول ترلیم و تربیت ا ت و اصول ترلیم و تربیت هدایت 

 (.9911و مرضالت درون آن ا ت  ترری، مزیدی، شمشیری، 

، نشرریند. مخاطبان نهاد آموزش و پرورشار میبر و دیربازده ا ررت که در طوالنی مدت به بفرایند ترلیم و تربیت، امری زمان

ر  و  رررازند. در نتیره، فگیرند فردا در افکار و رفتار رویش مترلی میکودکران و نوروانانی هسرررتند که آناه را امروز فرا می 

ا و هگرذارد و متقرابال آرمان  گیری فرداهرای دور و نزدیرت تررثیر می   انفرراالت آموزشررری و تربیتی امروز بر چگونگی شرررکر    

یت به های امروز و فردا در فرایند ترلیم و ترب ررازد. به بیان دیگر برنامهیابی امروز را مترثر میهای فردا، چگونگی  رراماناندیشرره

های تحولی نیازمند ا ت. به همین دلی  امروزه، ها و نهادها به برنامهشدت به هم گره رورده ا ت و این نهاد بیش از  ایر ارگان

نند کهای راهبردی تحول آفرین د ت و پنره نرم میموزشی در اکثر کشورهای رهان با مسئله تدوین و اررای برنامهنهادهای آ

( و از آنرا که آموزش و پرورش هر کشررروری راه ورود آن به تغییر و تحول و شررررط اصرررلی و تردید ناپذیر  9919 نویدادهم، 

ر موفق های دیگقی این نهاد توفیق الزم حاص  نشود در هیچ یت از عرصهتو ره همه رانبه کشور ا ت، چناناه در اعتالی حقی

 (. 9971نخواهیم شد. از این رو تحول در نظام آموزش و پرورش کنونی ضرورتی ارتناب ناپذیر ا ت  ملکی، 

وده ا ررت  بآمیز نها و راهبردهای مختلفی برای تحول در این نظام به کار گرفته شررده که چندان موفقیتتاکنون  رریا ررت 

که  ند تحول برای اررای کارآمد با آن های ا ا یها و چالش( بیان کردند ردا از ضرر  9911ترری، مزیدی و شرمشریری    

ین را نیز ها بر  ند تحول بنیادهای چهار  اله دولتمواره ا رت، ترثیر تحوالت اتتصرادی، ارتماعی و  ریا ی و بی ثباتی برنامه   

(  بیان کرده ا رت که متر رفانه آموزش و پرورش مورود کشور، به دالی  مختل  توانایی   9971یفر توان نادیده گرفت. رننمی

های بلند انقالب ا ررالمی را ندارد و در تربیت نیروی انسررانی در طراز پا ررخگویی به نیازهای رامره در را ررتای اهداف و آرمان

های مورود و د تیابی به ها و ناکارآمدیهایی از کا رتی رمهوری ا رالمی با مشرکالت نظری و عملی فراوانی رو به رو رت.ر   

ازروانی  از ا ت تا با بای در این نهاد گسترده و  رنوشتآموزش و پرورش پویا، موفق و اثربخش، نیازمند تحول عمیق و ریشه

ا تسهی  و   و امکانات، تحقق اهداف رها، منابو بازتولیدِ تمام عوام  موثر پیدا و پنهان این نظام، بتوان با ا رتفاده بهینه از فرصرت  

تسررری  کرد. با توره به اهمیت، درک و ضرررورت این موضرروع  زیربنای تحول در آموزش و پرورش بر فلسررفه ترلیم و تربیت   

 9212 اندازهای واال و در نهایت د تیابی به چشمها و ارزشا رالمی و برای نی  به اهدافی از رمله باور عمیق به ا رالم و اندیشه  

ها نیازمند تر یم نقشه راهی بود که در آن نحوه طی مسیر، مناب  و امکانات الزم، تقسیم کار در طراحی شرد که تحقق این هدف 

ز گیری از توان گروه و یری ا رط  ملی و الزامات در این مسریر به صرورت شرفاف و دتیق مشخه شده باشد از این رو با بهره    

تربیت حوزوی و دانشرگاهی تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش در د تور کار ترار  صراحب نظران و متخصرصران ترلیم و    

 94/99/9977گرفت و تدوین مفاد  ررند تحول بنیادین، ابتدا در شررورای عالی آموزش و پرورش در رلسررات مترددی از تاری   

آموزش و پرورش، در شورای عالی مورد برر ری ترار گرفت و پ  از تصرویب در شرورای عالی وزارت     9911آغاز و تا  رال  

                                                           
1 - Rowan 



 ...برر ی موان  اررای  ند تحول بنیادین در ___________________________________________________________

 

 

انقالب فرهنگی مطرح و پ  از رلسرررات متردد در شرررورای عالی انقالب فرهنگی مورد تصرررویب ترار گرفت و برای اررا به  

 (.9911وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد  شورای عالی آموزش و پرورش، 

یری از گگیری از ا ررناد باالد ررتی و بهرهالهام در تهیه  ررند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشررش شررده ا ررت تا با

هرای بنیادین آنها و توره به اهداف راهبردی نظام رمهوری ا رررالمی ایران، چشرررم انداز و اهداف ترلیم و تربیت در افق   ارزش

ختل  محال با ورود چند  الی که از تدوین  ند گذشته ا ت اما همانان پژوهشگران هرری شرمسری تبیین شرود با این    9212

را آن طور که باید محقق  9212انداز افق های میان مدت چشررمهایی را بر آن وارد دانسررته که حتی هدفاشررکاالت و ضررر  

 شنا ی، عدم توره کافی به بهبود وضریتها، روشنکرده ا رت و دلی  آن را در تمرکزگرایی شردید، عدم شرفافیت زیر ارت   

مصادیق روشن در اهداف کالن و ررد، عدم توره به شاره کیفیت آموزشی به  مریشرتی و مالی مرلمان، شرراری بودن و عدم  

دانند  مرزوتی، عقیلی و رای کمیت، عدم به روز ر رانی  رند تحول حدات  هر پن   رال، ضرر  مدیریتی و  رارتاری آن می     

ی، آهنایرران، فر، مرتبهمتی  9911  مرزوتی، عقیلی و مهرورز، 9911  ترررری، مرزیرردی و شرررمشررریرری،      9911مرهرروز،   

 (.9918  نرمتی و غفاریان پناهی،9914  ترکاشوند، 9911  بیات و غفاری، 9914محمدرضا،

وان تبرا رراس  ررند تحول بنیادین، آموزش و پرورش باید در پایان هر دوره به اهداف تریین شررده در  ررند د ررت یابد. نمی 

 ر د در مسیر تحقق اهداف وورود ندارد اما به نظر می ها و نقاط توتی در  رند تحول بنیادینش آموزش و پرورش گفت  فرصرت 

های ا ا ی نیز ورود دارد که دانستن آن باعث اررای مطلوب مفاد این  رند در نظام آموزش و پرورش، نقاط ضرر  و چالش  

های ها و روشها، هدفاصرالح و بهتر پیش رفتن  رند در مسیر تحقق اهداف غایی رواهد شد. تغییر و تحول در  ارتار، برنامه  

(. با توره به 9117، 9همه نهادهای ارتماعی، به ویژه آموزش و پرورش، در فرایند تو رره، ضرورتی ارتناب ناپذیر ا ت  تورس 

های اررایی به صورت پراکنده و ردا، تحقیق گسرتره موارد مطرح شرده در این  ند و تحقیقات مختل  در باب موان  و چالش  

کام  که تا حدودی پوشش دهنده تمامی عناصر و موان  اررایی در برآورد تحقق اهداف  ند شده  حاضرر بر آن شد تا الگویی 

 ا ت را اراهه دهد.

ند ها و موان  اررای  رربنابراین با توره به اهمیت بحث اررای  ررند تحول بنیادین و انرام تحقیقات محدود در حوزه چالش

 د. این تحقیق ربندی موان ، ا تفاده از روش فراترکیب ضروری به نظر میهتحول بنیادین، ضرورتِ اتخاذ نگرشی رام  در د ت

شررنا رری کلی موان  اررای  ررند تحول بنیادین بوده و زمینه اررای موفق و کارآمد راهبردهای  ررند تواند مبنایی برای آ ریب می

فرعی زیر  اصرلی و  وال   رخگویی به  روال  تحول بنیادین را با رف  موان  مرتف   رازد. بر این ا راس پژوهش حاضرر به دنبال پا   

 ا ت  

 موان  اصلی اررای  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش کدامند؟  -

 اند؟ های موان  اررای  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش کدامابراد، فرامولفه و مولفه -

 

 پیشینه پژوهش

ا  هایی و یا همه آن و یا نسبتی از ک  آن اتفبخش افتد و ممکن ا رت بخشری،  اررا، فرالیتی ا رت که به دررات اتفا  می 

لقی کننده اررای آن نیست. مرموال این برداشت و تشود به هیچ وره تضمینبیفتد. تصرمیمی که برای ایراد یت  رند اتخاذ می  

لکه چنین نیست  بگذاران از هر  رزنشی در امانند  اما در وات  مشیهسرت که اگر تانونی اررا نشرد، تقصیر مرریان ا ت و رط  

 (.4111، 4گیرد  بوترف بسیاری از مساه  مربوط به اررای  ند، در زمان تدوین شک  می

از آغازین روزهای انقالب ا ررالمی، ایراد تحول در آموزش و پرورش به منظور ترمیق و ا ررتمرار انقالب فرهنگی دغدغه  

اند و مطالرات در زمینه چگونگی هدایت و رورت آن پای فشردهرهبران و مسرئوالن ارشرد نظام نوپای ا المی بوده ا ت و بر ض  

                                                           
1- Torres 
2- Batterfoss 
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ن در برر رری تحول بنیادیتر ای برروردارگردید  تا اینکه به طور ر ررمیمدیریت نظام آموزش و پرورش کشررور از اهمیت ویژه

ر به طرحی شد  ال انرام گرفت تا در نهایت منر 91شرروع شرد و مطالرات مقدماتی آن طی    9979آموزش و پرورش از  رال  

به تصرویب شورای عالی انقالب فرهنگی ر ید و رنبه تانونی به رود گرفت و   11و شرش ماهه اول  رال    71که در اوارر  رال  

 گزارش ارمالی از روند تهیه و تدوین، اعتبار و تصویب  ند تحول راهبردی نظام   رند تحول بنیادین نظام آموزشری نامیده شد  

(. با توره به تاریخاه مربوط به تدوین  ند ملی آموزش و پرورش، 9911رمهوری ا المی ایران،  ترلیم و تربیت ر می عمومی

ر نیازهای تابتدا این مطالرات با رویکرد ایراد اصررالحات در نظام آموزش و پرورش آغاز شررد، اما در ادامه با توره به تبیین دتیق

ها، مستلزم ایراد تحول ا ا ی و بنیادی و نه اصطالحات ا ازگاریهایی هماون نکشرور، رویکرد تحول بنیادین بنا به ضررورت  

(. در این میان نظام آموزش و پرورش باید بتواند 9918صررروری، رزهی و مقطری در این نظرام شرررد  نرمتی و غفراریران پنراهی،      

ام آموزش ه نظپا خگوی مخاطبان رود باشد در چنین شرایطی درک ضرورت و اهمیت موضوع تو ط مسئوالن تصمیم گیرند

و پرورش کشور  بب تدوین ا ناد تحول گرا و بنیادینی در را تای پا   به تغییرات و تحوالت پیشرو شد.  ند تحول بنیادین با 

در ری و آموزشری، ارتقای مناب    راهکار که ناظر به شرش زیر نظام اصرلی یرنی رهبری و مدیریت، برنامه   999هدف کالن و  49

ت، مناب  مالی و پژوهش ارزشیابی ا ت. بر این ا اس پژوهشگران مختل  برد از اررای  ند و عدم توفیق انسانی، فضا و ترهیزا

ی کاربردی و مصررادیق شررفاف آن شررروع به انرام تحقیقات متنوعی در رصرروا موان  اررایی هر  نه چندان مطلوب در حوزه

  اصرلی این امر این ا ت که با ورود اتدامات انرام شده هماون  ها پردارتند. یکی از دالیها و یا برری از آنکدام از زیر نظام

های ضرمن ردمت آموزشری برای مدیران در را تای تبیین اهداف و رویکردهای   تولید راهنمای ویژه مدر ره و برگزاری دوره 

 ید  بیطرفان،  رودیآ ند تحول بنیادین آموزش و پرورش، باز هم هماهنگی و توازن میان مراح  طراحی و اررا به چشم نمی

 ها به مراتب دشوارتر از تدوین برنامة ازی آنی اررای راهبردها و پیاده(. این نکته را نیز باید دانست که مرحله9911و دهقانی، 

رای ه ارها، براهبرد ا ت، چرا که در مسیر گذار از نظر و طرح به عم  و اررا، مدیران با ورود ترکید فراوان بر تدوین ا تراتژی

کنند و این مسرئله صررفای یت ادعا نیسرت، بلکه شواهد آماری و مطالراتی بسیاری حاکی از آن ا ت که    ها توره چندانی نمیآن

ر ررند و این حاکی از یت شررکاف و فاصررله میان طراحان اصررلی  ررند به عنوان     بیشررتر راهبردها به مرحلة اررایی شرردن نمی 

ی طراحی های زیادی در زمینهمان به عنوان مرریان  رند در مدارس ا ت. پژوهش ی در ری و مدیران و مرل متخصرصران برنامه  

راهبردی نشران داده ا رت که از هر ده راهبرد تدوین شرده، نه مورد آن با شرکسرت مواره شده ا ت و یا به مرحله اررا نر یده      

گذاری، توان به تانون ررند تحول می  های ضررر  اررایی(. در این میان، از برری علت4116، 4  ا ررلکلند4111، 9ا ررت  آلیو

(  ضرررر  زیرنظام مدیریت و 9916(  بورکراتیت شررردید و تمرکزگرایی  فرا رررتخواه،  9911نظارت و اررا  بیات و غفاری، 

(  واژگان و مفاهیم آرمانی 9912امین، امین و فاطمی(  عدم کیفیت  ارتار محتوایی  فاطمی9911رهبری  روارزمی و هدایتی، 

 ی در رری( و توره کم به نیازهای فراگیران و مرلمان و کم تورهی به ابراد فنی برنامه9914صررادیق شررفاف  ترکاشرروند، بدون م

 ( دانست. 9919 مهرمحمدی و منافی، 

 

 شناسیروش

فراترکیب نوعی مطالره کیفی ا ررت که اطالعات و یافته های ا ررتخراه شررده از مطالرات کیفی دیگر با موضرروع مرتبط و   

ای کیفی مختل  همند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشکند. فراترکیب با فراهم کردن نگرشی نظامه را برر ی میمشاب

 دهد و دید رام  و گستردهپردازد و با این روش، دانش فرلی را ارتقا میبه کش  موضوعات و ا تراره های ردید و ا ا ی می

نمونه مورد نظر برای فراترکیب، از مطالرات کیفی منتخب و برا ررراس ارتباط آنها با  ای را در زمینه مسررراه  به ورود می آورد.

 روال پژوهش تشرکی  می شود. فراترکیب، مرور یکلارچه ادبیات کیفی موضوع مورد نظر نیست. همانین ترزیه و تحلی  داده   

ب، ترکیب ها ا ت. به عبارتی، فراترکیپژوهش های اینثانویه و داده اصرلی از پژوهش های منتخب نیز نیست، بلکه تحلی  یافته 

های کیفی که لزوما مبانی نظری و ررریری را شرررام  های منتخب ا رررت. فراترکیب، بر مطالرههای اصرررلی مطالرهو تفسررریر داده

                                                           
1 - Allio 
2- Speculand 



 ...برر ی موان  اررای  ند تحول بنیادین در ___________________________________________________________

 

 

مستلزم این  بکند. فراترکیها تولید میها، ترکیب تفسیری از یافتهشرود، تمرکز دارد و به رای اراهه رالصره رامری از یافته  نمی

 های کیفی مرتبط را ترکیب کند. از طریق برر رریهای پژوهشا ررت که پژوهشررگر بازنگری دتیق و عمیقی انرام دهد و یافته 

تری از پدیده مورد کنند که شرررنارت رام های اصرررلی پژوهش، پژوهشرررگران واژه هایی را آشرررکار و ایراد میهای مقالهیافته

 ت. هایش بزرگ تر اکند که از مرموع بخشای را حاص  میمند، نتیرهیب مانند نگرش نظامدهد. فراترکبرر ری را نشران می  

اه های موردی از رایگهای کیفی مختل  ا رررت در این روش، پژوهشهای پژوهشهردف فراترکیب ایراد همگرایی بین یافته 

های یت پژوهش ردید عم  عه یافتهشررروند و به عنوان بخشررری از مرمو اولیره رود بره عنوان یت پژوهش مسرررتق  راره می  

، 4116، 9گیری دانشررری ردید و عمیق منرر رواهد شرررد  زیمرهای مختل  به شرررک کنند، در نتیره همگرایی بین پژوهشمی

های مختل  علمی و موارهه رامره علمی با انفرار هرا در حوزه هرای اریر برا افزایش پژوهش  (. از طرفی در  رررال996-994ا

بر تمامی ابراد یت رشته و به روز بودن در این زمینه تا حدودی زیادی امکان پذیر نیست. هر رشته علمی دارای اطالعات، تسلط 

 گذارد و مورب پیایده و چند بردیفلسررفه، رویکرد، روش و موضرروعات متفاوتی ا ررت که بر پژوهش در آن رشررته تاثیر می 

های پژوهش نیز د تخوش های اریر، روشین تحوالت در دههشود. همزمان با اشرنا ری هر رشته علمی می  شردن عرصره روش  

روش شنا ی را دوچندان های علمی به مهارت هایای شده و در نتیره ضرورت مرهز شدن پژوهشگران رشتهتحوالت گسترده

ه شود، رفت(. با توره به اینکه ممکن ا رت تنها یت روش برای شنا ایی موضوعات به کار گ 4118، 4کرده ا رت  بانداس و هال 

ی در مورد ها را بشنا ند تا آنها را به طور گزینشاما کاربردِ تنها یت روش پذیرفتنی نیست در نتیره پژوهشگران باید انواع روش

های انرام گرفته در یت موضرروع ها که عصرراره پژوهش ررواالت راا پژوهشرری به کار گیرند. در این میان ترکیب پژوهش 

ا، هعلمی فرا روی پژوهشررگران ترار می دهند، گسررترش روزافزون یافته ا ررت. یکی از این روش   راا را به شرریوه نظام مند و

فراترکیب ا رت که از علوم پزشررکی و پر ررتاری آغاز شررده و اریرا در پژوهش های ترلیم و تربیت و مدیریتی به طور گسررترده  

اه ند پژوهشگران ترلیم و تربیت را در زمینه اراهه نگها و مزیت هایی دارد که می تواا رتفاده شده ا ت. روش فراترکیب ویژگی 

 (.4119، 2و  اندلو کی و باروز 9181، 9رام  و عمیق به یت مسئله در  ازمان یاری ر اند.  ویلداو کی

ل در های گذشررته به شرریوه کدگذاری متداوفرا ترکیب به صررورت کیفی و بر روی مفاهیم و نتای  مورد ا ررتفاده در مطالره

ا، نگارندگان را هها و شارهبندی ابراد، مولفهای کیفی انرام می گیرد. تنوع و واگرایی نتای  تحقیقات در زمینه د تههپژوهش

 گیری از روش فراترکیب به الگویی رام  د ت یابند.بر آن داشت تا با بهره

تنظیم  وال پژوهش،  -9ا ت  ای ( که روشی هفت مرحله4118در تحقیق حاضر روش فراترکیب از  اندلو کی و باروز  

ترزیه و تحلی  و  -1ا تخراه اطالعات متون،  -2رست و رو و انتخاب متون منا ب،  -9مرور ادبیات به صورت نظام مند،  -4

 ها  ا تفاده شده ا ت.اراهه یافته -8کنترل کیفیت و  -6های کیفی، ترکیب یافته

 

 شناسی پژوهش براساس روش فراترکیبروش

 : تنظیم سوال تحقیقمرحل اول

 موان  اصلی اررای  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش کدامند؟  -

 اند؟ها و عوام  موان  اررای  ند تحول بنیادین کدامگویه -

 مندمرحله دوم: مروری بر ادبیات به شکل نظام

د کنهای مختل  متمرکز میها و همایشمند رود را بر مقاالت منتشرر شده در ژورنال در این مرحله، محقق رسرتروی نظام 

کند. حال به منظور پا رخگویی به  رواالت مطرح شررده در مرحله اول اررای فراترکیب،   و واژگان کلیدی مرتبط را انتخاب می

                                                           
1- Zimmer 
2- Boundas & Hall 
3- Wildavsky 
4- Sandelowski & Barroso 



___________________________________________________ صلنامه آموزش پژوهیف   

ای ههای:  ند تحول،  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش، موان  اررای  ند تحول، چالشپژوهشرگران با ا تفاده از کلیدواژه 

 Google scholar  ،Civilica ،SID ،noormagsهای داده هماونشنا ی و نقد  ند تحول در پایگاه یب ند تحول، آ

مقاالت مرتبط  9911تا  9911های نت( بین  الو ایرانداک، مگ ایران، پرتال رام  علوم انسرانی، رویشگر علمی فار ی  علم  

 اند.را برر ی کرده

 بمرحله سوم: جستجو و انتخاب متون مناس

ها در فرایند فراترکیب مورد برر ررری ترار کند، که این مقالهدر این گرام، محقق در هر بازبینی تردادی از مقاالت را رد می 

گیرنرد. بره محا اینکره مقاالت برای تنا رررب با پارامترهای مطالره برر ررری شرررد، در تدم بردی پژوهشرررگر باید کیفیت      نمی

اظ اند یا به لحهایی ا رت که به صورت کمی تدوین شده هدف از این گام حذف مقالهها را ارزیابی کند. شرنارتی مطالره روش

 رارتاری و محتوایی از کیفیت الزم برروردار نیسرتند. الزم به ذکر ا رت که به دلی  بومی بودن  ند تحول و ارتصاا داشتن    

وره به اهداف و  رررواالت پژوهش، روش . با تاین  رررند به کشرررور ایران، تحقیقات دارلی مورد ا رررتفاده ترار گرفته ا رررت.  

متن  ی  ند و دارای ارتباط، د تر ی بهگیری هدفمند مبتنی بر مالک  هماون دارای زبان فار ی، مشخه بودن نویسندهنمونه

های اکتشررافی اولیه پیرامون در برر رریآوری مناب  در رم منب ، پوشررانندگی و اهداف غنی با موضرروع پژوهش انتخاب شررد.   

 ند برای برر ی انتخاب  14ها،  ند یافت شد که پ  از برر ی عناوین آن 961های پژوهش ترداد برا اس کلیدواژه موضروع 

 ند به دلی   99 ند انتخاب شد. با توره به تاکید بر غنای پژوهش ترداد  48شرد. پ  از برر ری چکیده و محتوای ا ناد، ترداد  

فر و آهنایان، همتی ررند نهایی انتخاب شررد    91نظر مردود شررد و در نهایت  نقصرران اطالعاتی و نامنا ررب بودن کیفیت مورد

چشرررمه و   ده9911  مرزوتی، عقیلی و مهرورز، 9911  ترکاشررروند، 9911  هدایتی و روارزمی، 9914  صرررفارحیدری، 9914

  9919  آزاد، 9912امین، امین و فاطمی  مرادی و پورشررافری و فاطمی9919نژاد،   صررفارحیدری و حسررین9911زاده، رامسرری

  ا رررالمیان، 9919  مهرمحمدی و مرافی، 9911پور،   کیانلور و دررشررران9911  اباذری و زرگر، 9914 مرادی و پورشرررافری،

  نرمتی و 9916  فرا رررتخواه، 9911  بیرات و غفاری،  9911  ترری، مزیردی و شرررمشررریری،   9912رهرانبخشررری و رحمرانی،   

 (.9917ی و دیگران،   رسرو9918پناهی، غفاریان

 مرحله چهارم: استخراج اطالعات متون

ای درون محتوایی هدر  را ر فراترکیب، پژوهشگر به طور پیو ته مقاالت منتخب و نهایی شده را به منظور د تیابی به یافته

ات مقاالت بدین صورت کند. در پژوهش حاضر، اطالعشوند، مرور میهای اصرلی و اولیه انرام می ها مطالرهمرزایی که در آن

رانوادگی نویسنده،  ال انتشار و موان  اررایی که هر مقاله شود  نام و نامبندی شده ا ت: مرر  مربوط به هر مقاله ثبت مید ته

 ها اشاره کرده ا ت(.به آن

 های کیفیمرحله پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته

اه رو در پژوهش حاضر، ابتدا تمام عوام  ا تخرباشد. از اینها میاز یافتههدف فراترکیب ایراد تفسیر یکلارچه و ردیدی 

ر یت ها دها( در نظر گرفته شررد و  ررل  با در نظر گرفتن مفهوم هر یت از این کدها، آنها به عنوان کد  مؤلفهشررده از مطالره

اند تا به شده بندیرمرموعه ابراد مرتبط با هر کدام طبقهها در زیمفهوم باالتر و مشرابه  فرامولفه( را داده شد  در نهایت فرامولفه 

 این ترتیب مفاهیم پژوهش شک  داده شود. 

 مرحله ششم: کنترل کیفیت

در  رررا ررر تحقیق،  -9های زیر را برای حفظ کیفیت در مطالره رود در نظر گرفته ا ررت  در روش فراترکیب، محقق رویه

های اتخاذ شررده را های مورود در تحقیق گامیحات روشررن و واضرر  برای گزینهمحقق تالش کرده ا ررت با فراهم کردن توضرر

 از مناب  مرتبط با اهداف غنی پژوهش ا تفاده کند.  -4بردارد. 

 هامرحله هفتم: ارائه یافته

وهشگر مقاله انتخاب شرده از  وی پژ  96شروند.  های حاصر  از مراح  تب  اراهه می در این مرحله از روش فراترکیب، یافته

در مدت زمان  ره هفته مورد برر ری ترار گرفت و اطالعات مورد نیاز برا اس هدف اصلی این مقاله که شنا ایی موان  اررای   

بندی شده مولفه د ته 14فرامولفه و  97برد،  1ها در باشرد  شرنا ایی شد. ترکیب یافته   رند تحول بنیادین آموزش و پرورش می 



 ...برر ی موان  اررای  ند تحول بنیادین در ___________________________________________________________

 

 

این طبقه بندی نشان  4و  ل  در ردول شماره  9های انرام شده در ردول شماره مصادیق پژوهش هایی ازا ت که ابتدا نمونه

 داده شده ا ت.

 
 های اتخاذ شده در زمینه موان  اررای  ند تحول بنیادین آموزش و پرورشمصادیق از پژوهش نمونه .9ردول 

 منب  ها و موان  اررای  ند تحول بنیادین آموزش و پرورشچالش ردی 

 (9914ترکاشوند   هاایراد یت رامره آرمانی و شراری بدون در نظر گرفتن واتریت 9

4 

عدم توره به مقوله رهبری، عدم توره به تمایز بین مفهوم رهبری و مدیریت، 

آرمانی بودن راهکارها، عدم هماهنگی بین راهبردهای  ط  کالن و عملیاتی، 

توره به شک  دهی، حفظ  یستم و پیایدگی ادبیات مورود در  ند تحول، 

  ارتارها به رای توره بر شدت انگیزه و رشد افراد،

 (9911هدایتی و روارزمی  

9 

ضر  در تنظیم  ند و فرایند تدوین ا ناد رام  و راهبردی، ابهام در متن  ند 

گری و تمرکزگرایی شدید در  ارتار و اولویت دار نبودن نظام آموزشی تا تصدی

ی، ضر  در ترمین مناب  انسانی متخصه و تو ره یافته، افول  ط  نظام آموزش

مریشت و منزلت ارتماعی مرلمان، کمبود امکانات و مناب  مالی، پایین بودن 

 های مرتبط،ها مردمی و  ازمانمشارکت

 (9911ترری، مزیدی و شمشیری  

2 

 زکیفیت  ارتار محتوایی  ند و نقه در چارچوب مفهومی آن، ا تفاده ا

مفاهیم زیاد با پیایدگی مفهومی و همانین د ته بندی اهداف، راهبردها و رط 

 ها با پیایدگی همراه ا ت.مشی

 (9912امین  امین و فاطمینفاطمی

1 

عدم وضوح و شفافیت مبانی فلسفی برنامه در ی، مورود نبودن تمامی ا ناد 

سفی های فلبود داللتباالد تی در تدوین زیر نظام برنامه در ی در  ند تحول، ن

ورهی به ت کافی، نبود ارتباط منا ب بین فلسفه و راهبرد، رویکرد متمرکز، کم

شنا ایی دتیق نیازهای رامره و فراگیران، محدودیت در زمینه تحقیق رام  برای به 

د ت آوردن نیازهای فراگیران در هر دوره، نبود انسرام مبانی، نبود ارتباط صحی  

و اهداف کالن و عملیاتی،کم تورهی به مرنای مضامین و مفاهیم، انداز بین چشم

تقاب  و تضاد بین  ازگاری درونی رویکرد کالن ارزشی با عناصر برنامه در ی و 

 کم تورهی بر تمامی رنبه های فنی برنامه در ی

 (9919مهرمحمدی و مرافی  

6 

و  آموزش بینی ضمانت اررایی  ند، عدم تنقی  توانین و مقرراتعدم پیش

وتاهی بینی شده در  ند، کپرورش متنا ب با  ند تحول، عدم تصویب توانین پیش

های تانونی در دولت در اراهه لوای  الزم در این رصوا به مرل ، عدم اراهه طرح

را تای  ند تحول تو ط مرل  شورای ا المی، عدم تهیه نقشه راه برای همکاری 

دن های  ند، عملیاتی نبو اله در تهیه زیرنظامشتها، ترریر ه ایر نهادها و د تگاه

های عملیاتی کمی و کیفی تاب  رصد،  نرش و ها، عدم تهیه شارهزیرنظام

 ارزیابی

 (9911بیات و غفاری  

8 

ها به اررای تغییرات  ند، عدم بند نبودن برری از آننگرش مدیران و پای

و اررای  ند  مردم،  های ذی ربط در تدوینمشارکت گسترده تمامی گروه

ها، برری مرلمان و مدیران با  ند آشنایی ندارند به همین دلی  به آن رذب رانواده

شوند تا مورد اررا ترار گیرد(، نبود راهکارهای عملیاتی منا ب با کار مرلم در نمی

کالس درس، حرم زیاد مفاهیم و پیایدگی  ند تحول مان  فهم و اررای آن شده 

رت دتیق شورای عالی آموزش و پرورش بر اررا و عملیاتی شدن ا ت. عدم نظا

ها  ند، عدم مشارکت مرلمان در تدوین  ند و همانین عدم آموزش منا ب به آن

برای اررای منا ب  ند، توره زیاد بر  ارتار به رای توره بر فرایند آموزشی و 

-موریتارها و مامحتوا، نبود ضمانت اررایی برای  ند، عدم شفافیت در تریین رفت

های  ازمانی مدیران و مرلمان و هرکدام از کارکنان  تادی آموزش و پرورش، 

 (9919آزاد  
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توره بر حیات طیبه که در نظام فکری و مبانی اعتقادی ا الم ورود دارد اما در 

ها و اتوام و ادیان هماون مسیحیت، یهودیت و ادیان دیگر ممکن ا ت  ایر تومیت

-ود نداشته باشد با توره به اینکه کشور ما از تومیتمواردی که مورد نظر ما ت ور

ها و ادیان گوناگونی تشکی  شده ا ت. نبود فضاهای فیزیکی منا ب در مدارس با 

های در ی پایه ششم با هایی که در  ند آمده ا ت . محتوا و کتاببرری آموزش

بدون  یبحث تغییر  ارتار هماهنگ نیست، درگیری همه کارکنان با تغییر  ارتار

توره و آموزش منا ب و کافی به مرلمان و مدیران با فرایند آموزش و محتوا، نبود 

زبان و ادبیات مشترک در  ند با تمامی افرادی که با آن  روکار دارند، اررای 

 ال در  94تا  8آموزان  اله با دانش 94آموزان ، ادغام دانش6-9-9زده طرحشتاب

 حول محتوا و فرایند آموزش در کنار تغییر  ارتار،دوره ابتدایی، عدم توره به ت

7 
توره بیش از اندازه بر عنصر ایدهولوژیکی دین که مان  آزاد  ازی مرنوی 

 دانش آموزان بر پایه ترالیم عمیق ا المی شده ا ت
 (9914صفارحیدری  

1 

ها و حصطالتفاوت زبان و ناموفق بودن  ند در تدوین فرازبانی  ا تفاده از ا

های تخصصی و تا ی  فرازبان که به طور هم زمان از ادبیات رسرو باتری و واژه

ای هعلم الهدی گرفته شده که بیشتر بدون توره به زمینه زبانی این دو و مفهوم

مرتبط با آن بوده ا ت. نظریه فلسفی ترلیم و تربیت مطرح شده علم الهدی متاثر از 

هایی چون وارب ها و واژهه ا ت و از اصطالححکمت مترالیه مالصدرا بود

الورود، ممکن الورود و تشکیت برای بیان مبانی فلسفی رود بهره گرفته ا ت در 

-حالی که باتری از زبانی نزدیت به ادبیات متون دینی، به ویژه ترآن کریم و روایت

اهبردها و ی رها بهره برده ا ت  مانند حیات طیبه(. نیاز به ا ناد تکمیلی برای طراح

راهکارهای مرتبط با زیر نظام های اصلی، تفاوت در مفهوم تربیت  به رای اصطالح 

تربیت از ترکیب ترلیم و تربیت در مقدمه متن بر رالف متن اصلی ا تفاده شده که 

 گذاران داللتبر عدم توافق بین تدوین کنندگان، ناظر علمی پژوهش و  ا ت

ری ا المی ایران به عنوان زیربنای نظری  ند چالش دارد(.، فلسفه تربیت در رمهو

ی دینی هابرانگیز ا ت. عدم رابطه بین مبانی فلسفی، عدم هماهنگی اصول و آموزه

 و ا المی برگرفته از مکتب و رهان بینی ایدهولوژی ا المی با راهبردها و راهکارها،

 (9914فر و آهنایان  همتی

91 

ند و مطبیقی، انتقادی، ترکیبی به نحو غیر نظامهای گوناگون تا تفاده از روش

 شنا انه و ابهام ردیمکم  در  ند برای مبانی نظری  ند، التقاط و اغتشاش روش

شنارتی  ند، مشخه نبودن پارادایم متداول پژوهشی در تدوین در تدوین روش

نی اهای ا ا ی در تدوین مبگیریمبانی نظری  ند، نادیده انگاشتن مفاهیم و رهت

 نظری  ند

 (9911مرزوتی، عقیلی و مهرورز  

99 

عدم عالته مرلمان به شغ  مرلمی، برروردار نبودن مرلم از شان و منزلت کافی 

های کافی برای رذب شغ  مرلمی در رامره، عدم در رامره، نبودن مشو 

 یرودباوری و اعتماد به نف  در مرلمان ابتدایی، ناکارآمد بودن روند ارزشیابی فرل

از مرلم، پایین بودن وضریت حقو  و مریشت رفاهی مرلمان در رامره، عدم احترام 

 ی تحصیلی مرلمان با آموزشمتقاب  رامره و مسئولین به مرلم، عدم ارتباط رشته

ابتدایی، پایین بودن مدرک تحصیلی مرلمان، عدم آموزش مرلمان، به روز نبودن 

ن به فناوری اطالعات، عدم اگاهی دانش و اطالعات مرلمان، عدم تسلط مرلما

مرلمان به علوم روانشنا ی تربیتی و کودک، ا تفاده از روش های  نتی و حافظه 

موزان، آمحور تو ط مرلمان، فضای فیزیکی نامنا ب کالس با توره به تراکم دانش

های فشرده روش تدری  و کتب راهنمای مرلم، نداشتن کاملیوتر و عدم ورود لوح

وشمند، عدم د تر ی به اینترنت و نداشتن  ایت، میز و نیمکت ترهیزات ه

نامنا ب، عدم ورود آزمایشگاه مرهز به کیت علوم و ریاضی، میکرو کوپ، مالژ 

و ..، عدم امکانات ورزشی  ا تخر، زمین چمن،  الن ورزشی(، عدم زیبا ازی و 

اال به مدر ه، بدللذیر نبودن فضای آموزشی، عدم مشارکت مالی اولیا دانش آموزان 

 (9911کیانلور و دررشان پور  



 ...برر ی موان  اررای  ند تحول بنیادین در ___________________________________________________________

 

 

 آموزی، ناکافی بودنهای انرژی و تلفن، عدم واریز به موت   رانه دانشبودن هزینه

 آموزی رانه دانش

94 

ریزی مطلوب در زمینه تربیت بدنی مدیریت مناب  انسانی،  ازماندهی و برنامه

-دارس فر وده، نو ازی  یستمهای ورزشی مهم، نو ازی مبا در نظر گرفتن رشته

های  رمایشی و گرمایشی مدارس، مسرله تامین اعتبارات راری و اعتبارات عمرانی 

وزارت آموزش و پرورش، مساه  مرتبط با گزینش نیروهای ردید،  ازماندهی 

 ردمت مرلمانهای ضمنمشارکت مردمی آموزش و پرورش، کارا نبودن آموزش

ی ا المیان، رهانبخشی و رحمان

 9912) 

99 

نبود ارتباط منا ب بین فلسفه و راهبردها، نبود انسرام مبانی، نبود ارتباط 

انداز و اهداف کالن و عملیاتی، رویکرد متمرکز، روش ایراد صحی  بین چشم

 تحول بنیادین، ایراد حقوتی در تصویب  ند

 (9911زاده  چشمه و رامسیده

92 

محوری، اهداف آرمانی، کلمات مبهم و محوری به رای کتاب توره به برنامه

کلی، عدم توریه منطقی برای ورود برری راهکارها و راهبردها،  یطره نگاه 

مدیریتی و اتتصادی و فراغت از نگاه تربیتی، روش ایراد تحول بنیادین، رویکرد 

های فیزیکی و تامین نیروی انسانی منا ب، عدم متمرکز، عدم ایراد زیر ارت

-های کالن، راهبردهای کالن، هدفها اعم از هدفهر کدام از حوزهبندی اولویت

های عملیاتی و راهکارها، تقدم و تارر ذاتی یا زمانی برای پردارتن به مفاد اررایی 

  ند مرین نشده ا ت.

 (9914مرادی و پورشافری  

91 

ا تفاده از عبارات مبهم در  ند، عدم تبیین مفاهیم در  ند، مشخه نبودن 

وظای  مشخه شده در  ند، عدم تریین مرار  ذی صالح به طور دتیق،  مرر 

اررا تو ط مرریان راره از روند تدوین  یا تگذاری که آگاهی چندانی به  ند 

های چالشها در ضرورت تحول نظام فرهنگی، ها تا هستندارند، توره به باید

 ماع، پایین بودن  ط ، پایین بودن شرن و مقام مرلمی در ارتمورود در نظام مرلمی

های ای آنان، پایین بودن حقو  و مزایای مرلمی، چالشدانش و مهارت حرفه

های در ی، رایگاه اندک کارهای مورود در نظام یاددهی، کاربردی نبودن کتاب

علمی آزمایشگاهی و تحقیقاتی در موضوعات در ی، نقد و تحلیلی نبودن کتب 

ای، مشارکت ن  خنرانی و روش حافظههای تدری  تدیمی هماودر ی،  روش

آموزان در تدری ، تغییر مدیران و اعمال  لیقه در نظام آموزشی، عدم کم دانش

هماهنگی با تکنولوژی روز دنیا، بی تورهی به نقش مرلم، مدیریت متمرکز در 

آموزش و پرورش، کندی در انرام کارها، بی تورهی یا کم تورهی به نیازهای و 

و  ها در آموزشای، تالش و تثبیت وضریت مورود، توره به کمیتفرهنگ منطقه

پرورش، کمرنگ بودن مشارکت مردم در مباحث آموزش و پرورش، برر ی 

 صالحیت مدیران و کارشنا ان آموزش و پرورش

 (9911اباذری و زرگر  

96 
نگاه محدود ایدهولوژیت به عدالت، غفلت از رویکرد مرنوی و تکثر گرا به 

 اهگرا، دور افتادن از واتریترامره در تدوین  ند، توره به رویکرد آرمان انسان و
 (9919صفار حیدری و حسین نژاد  

 
حاکم بودن ایدهولوژی دولتی بر  ند، روایت دولتی از مبانی فرهنگی دینی، 

 ای مرلمآشفتگی متنی، بوروکراتیت بودن، عدم توره به ا تقالل حرفه
 (9916فرا تخواه  

 

در تحلی  محیطی و تبیین وض  مورود و تر یم وض  مطلوب، عدم  ضر 

گری و تمرکززدایی های فرهنگی، ضر  در نگاه عدم تصدیتوره کام  تفاوت

در نظام ترلیم و تربیت و ترثیر دو  ویه آن بر نظام ترلیم و تربیت کشور، مشارکت 

  ارتماعی و یر عوامعموم، ترثیر تحوالت  یا ی و دولتی بر  ند تحول بنیادین، ترث

فرهنگی بر مسیر تحول نیادین، ترثیر تحوالت اتتصادی بر تحول آموزش و پرورش، 

 های راهبردی گویاعدم اتخاذ رهت گیری و  یا ت

 (9918پناهی  نرمتی و غفاریان

98 
عدم انگیزه مرلمان، نبود راهکارهای عملیاتی منا ب، نبود نقش مرلمان در 

، شروع شدن تحول بنیادین از نیمه راه،  ند به مرلمان مینه ند،آموزش منا ب در ز

علی ، رسروی، رسروی، نادعلی نژاد

 (9917  مردی، علی اکبری
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نبود ضمانت اررایی آن، مشخه نشدن ماموریت مدیران و مرلمان در این  ند، 

رالی بودن رای نقد در آموزش و پرورش کشور، بررورد عروالنه، پایین بودن 

نان و شان و مقام مرلمی در ارتماع، پایین بودن  ط  دانش و مهارت حرفه ای آ

پایین بودن حقو  و مزایای مرلمی، بی تورهی به فلسفه ترلیم و تربیت در نظام 

آموزشی ا ت، تغییرات هر  اله در کتابهای در ی، شیوه ها و روشهای تدری  

 نتی، تغییر مدیران و اعمال  لیقه در نظام آموزشی، عدم هماهنگی با تکنولوژی 

باحث آموزش و پرورش، کمبود مناب  روز دنیا، کمرنگ بودن مشارکت مردم در م

مالی مدارس، عدم ورود ترهیزات آموزشی، عدم تخصه مرلمان و مدیران، 

 .نگرش مدیران و پایبند نبودن برری از آنها به اررای تغییرات ا ت

 

های منتخب برای موان  اررایی  ررند به آن اشرراره کرده بودند،  ژوهشدر ردول فو  مصررادیق و عواملی که هر کدام از پ

ا همشررخه شررد و به صررورت یت پایگاه اطالعاتی درآمد که پژوهشررگران با نگاه ارمالی به اطالعات به مقایسرره مسررتمر داده  

ی که اار داده بود به گونههای انرام گرفته، هر پژوهش از برد راا و ردا، موان   ررند را مورد برر رری تر پردارتند  در تحلی 

شررنارتی،  ررارتاری، های اصررلی شررش گانه و یا از ابراد دیگر هماون مبانی نظری، روشمطالرات مختل  هر کدام از زیر نظام

گذاری موان   رند را مورد برر رری ترار دادند  که پژوهشررگران در این مقاله  ررری کردند تمامی موارد را در کنار هم و به  تانون

ام  در تالب یت الگوی منظم درآورند.  ررل  به  ررارت مفاهیم اولیه اتدام که با ا ررتفاده از کدگذاری باز تمامی  صررورت ر

یری گبندی، تفکیت تمایزات و مشابهات و در نهایت با شک عوام  را رط به رط مشرخه کردند و برد از آن شرروع به د ته  

خراه کردند  تدوین، مرریان، مدیریت و رهبری، برنامه در رری و آموزشرری،  و فرامولفه، ابراد موان  اررایی  ررند را ا ررت  مولفه

ایی هارزشرریابی و  ررارتار( که هر کدام دارای فرامولفه و مولفه  -ارتقای نیروی انسررانی، فضررا و ترهیزات، مناب  مالی، پژوهش 

 ( آمده ا ت. 4هستند که در ردول  

 یادین نظام آموزش و پرورشکدهای ا تخراری موان  اررای  ند تحول بن .4ردول 

 مولفه فرا مولفه ابراد ردی 
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موان  مربوط به تدوین  ند 

 تحول بنیادین

 فسلفی-ال 

 نبود انسرام مبانی فلسفی -9

توره زیاد به عنصر ایدهولوژیکی -4

 دین

عدم هماهنگی اصول و مبانی -9

 فسلفی

عدم هماهنگی بین اصول و -2

 ها با راهبردهاآموزه

اط منا ب بین فلسفه و نبود ارتب-1

 راهبرد

 های فلسفی کافینبود داللت-6

غفلت از رویکرد تکثرگرا به -8

 انسان

 شنا یروش-ب

 های غیرنظامندکارگیری روشبه-9

 شنارتیدارا بودن ابهام روش-4

 نبود پارادایم مشخه-9

 شنا انهالتقاط روش-2

 مفهومی-ه

 نبود زبان و ادبیات مشترک-9

 ادبیات مورود در  ندپیایدگی -4

 ا تفاده از عبارات مبهم-9

 ناموفق بودن در تدوین فرازبانی-2
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 عدم اشتراک در مفهوم تربیت-1

 کارهاآرمانی بودن راه-6

 هاعدم توره به هست-8

عدم هماهنگی و ارتباط بین -7

 اهداف و راهبردها

مورود نبودن تمامی ا ناد در -1

 تکمی   ند

 ر ادیانکم تورهی به اصول  ای-91
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های تانونی در عدم اراهه طرح -2

را تای  ند تحول تو ط مرل  شورای 

 ا المی

نادیده گرفتن ترثیر تحوالت -1

 بر نظام آموزشیارتماعی، اتتصادی 

 

 بحث و نتیجه گیری

های مربوط به فهها و مولاز مزایای تحقیق حاضر ترکیب نتای  تحقیقات تبلی با روش فراترکیب و مشخه کردن فرامولفه

هر کدام از ابراد موان   ند تحول بنیادین آموزش و پرورش ا ت. نتای  تحقیق حاضر نشان داد که موان  مربوط با تدوین  ند 

مولفه، برنامه  6فرامولفه و  4مولفه، مدیریت و رهبری با  99فرامولفه و  4مولفه، مرریان  ند با  49فرامولفه و  9ول بنیادین با تح

 92فرامولفه و  4مولفه، فضا و ترهیزات با  7فرامولفه و  4مولفه، ارتقای نیروی انسانی با  99فرامولفه و  4در ی و آموزشی با 

مولفه از مهمترین  91فرامولفه و  4مولفه و  ارتار با  9فرامولفه و  4مولفه، پژوهش و ارزشیابی با  6فرامولفه و  9مولفه، مناب  مالی با 

ر ی ها مورد برپرورش ایران محسوب می شوند. در این تسمت ابراد و زیرمرموعه موان  اررای  ند تحول بنیادین نظام آموزش و

 گیرند.ترار می

موان  تدوین  ند تحول بنیادین  به طور کلی منظور از تحول بنیادین در آموزش و پرورش یرنی فراهم آوردن زمینه تحول -9

نی بر آموزه های وحیانی و مرارف ا المی و متنا ب با فرهنگ ای، همه رانبه، نظام مند،  یستمی، آینده نگر و مبتعمیق، ریشه

ر د که این  ند همانند دیگر همتایان رود  در مرحله اررا موفق ( با این ورود به نظر می9919ایرانی ا ت  نویدادهم، -ا المی

 ای ا ت که یت  ندمرحله ها در مرحله تدوین و نخستینهایی از رود نشان داده ا ت. یکی از این ضر عم  نکرده و ضر 

ارتی و مفهومی شنشود  از رمله مبانی فلسفی، روشر د. برای تدوین یت  ند به عناصر راصی توره میبه تنظیم و نگارش می

( بیان 9911که با توره به نتای  پژوهش مشخه شد در هر کدام از عناصر اشکاالتی وارد بوده ا ت  مرزوتی، عقیلی و مهروز  

تنا ب با نیازهای ریزی مشود باید یت برنامهی ترلیم و تربیت ا المی تاکید میدر تدوین  ند ضمن اینکه بر فلسفه اند کرده

  بلکه فلسفه را باید ی نظری و فلسفی داشته باشدی کاربردی، رنبهکشور نیز صورت گیرد، یرنی اینگونه نباشد که بیشتر از رنبه

ر و آهنایان فو تربیت باید نیاز زندگی نس  امروز را به نیاز فردای عصر ما ترمین کند. همتی ی ترلیمبه زندگی گره زد و فلسفه

با  یا المی هولوژدیو ا ینبیهای دینی و ا المی برگرفته از مکاتب و رهانی مبانی فلسفی، آموزه( بیان کردند  بین رابطه9914 

های های تخصصی و راا نظریهرأل ردی ورود دارد. همینطور واژه نشد ییاررا برای هانظام رزیراهبردها و راهکارها در 

های مبد  در برری موارد، بدون در نظر گرفتن تغییرات فرازبانی مورد نظر های نظریهگیری از عین عبارتمبد  در کنار هم و بهره

ای مبد  و هشنا ی و فرافلسفی نظریهوشزا هستند و  ند را با چالش ردی مواره کرده ا ت و این امر عدم توافق مبانی رچالش

دهد. به طور کلی مرتقدند که  ازواری بخش فلسفه تربیت در رمهوری ا المی ایران به عنوان درراتی از نا ازواری را نشان می

اتدامات ها روا ته یا ناروا ته اصول و ( بیان کرده ا ت   دولت9916زیربنای نظری  ند تحول مح  مناتشه ا ت. فرا تخواه  

مختل   هایاند و به نوعی با ایدهولوژی دولتی حاکم بر  ند تحول، مواره هستیم که در بخشرود را در  ند تحول وارد کرده

ا ت   در تدوین  ند به لحاظ نظری و مفهومی بیش از  ( بیان کرده9914رورد. ترکاشوند  نظری و مفهومی آن به چشم می

لسفی ها از ترآن و متون فهای نظام مریار ا المی و حیات طیبه به کار رفته ا ت که این واژهژگیاندازه یت رامره آرمانی با وی

ها  ترب الهی، حیات طیبه، کرامت ذانی و غیره( گویای رمز تصویب و تایید  ند ا الم و شیره گرفته شده ا ت و این کلیدواژه

ی نظام آموزش و پرورش ایران که باید پیو ته مورد بازبینی و تحول و مسئوالن آموزش و پرورش ا ت و نه احتماال راهگشا

اصالحات ترار گیرد. در مبانی نظری انسان شنارتی، نگاه به انسان فقط مرطوف به نگرش ا المی شده ا ت، در حالی که امروزه 

( 9914تیم. صفار حیدری  تری در مورد انسان هسکند و نیازمند نظر رام هویت انسانی مراصر به  مت رهانی شدن حرکت می

اذعان داشته ا ت در  ند تحول بر عنصر ایدهولوژی دین بسیار زیاد پا فشاری شده ا ت که در نتیره بیش از هر چیز نه به دنبال 

آموزان بر پایه ترالیم عمیق ا المی، بلکه هماون هر ایدهولوژی دیگری در پی آوردن نیاز به تسلط، از آزاد ازی مرنوی دانش



 ...برر ی موان  اررای  ند تحول بنیادین در ___________________________________________________________

 

 

( بیان کردند   الیان متمادی نظام آموزش و پرورش رمهوری ا المی 9918ق  ارتن هویت ا ت. نرمتی و غفاریان پناهی  طری

. های بلند مدت رن  برده ا تایران از رأل ناشی در حوزه مبانی نظری ترلیم و تربیت، نبود راهکارهای کالن و طرح و برنامه

های گرا از نوع افالطونی، بررستگی بیش اندازه دغدغهودند  غلبه نگرش آرمان( بیان نم9919نژاد  صفارحیدری و حسین

ایدهولوژیت و در نتیره  نگینی فزاینده آن در مدارس، مبتنی کردن مبانی آن بر یت نوع نگرش فلسفی از دالی  ناکارآمدی در 

ار  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف ( در تحلی   ارت9912امین  امین و فاطمیاررا و تدوین  ند تحول ا ت. فاطمی

ل کیفیت های اررایی نشدن  ند تحوآ یب شنا ی  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این نتیره ر یدند که یکی از علت

( 9911چشمه و رامسی  دهشنا ی آن ا ت. صادتی ارتار محتوایی  ند یا به عبارتی نقه در چارچوب مفهومی و  ارتار روش

بیان کردند  ابهام در مفاهیم به کار رفته  در  ند تحول، منرر به تفسیر پذیری  ند و در نتیره  ردرگمی مرریان و اعمال نظرهای 

گیری وزارت آموزش و پرورش تلقی رود را از این های تصمیمشخصی از  وی ایشان رواهد شد. همانین هر یت از حوزه

ری کند. شرط به حدات  ر اندن تفسیرپذی ازواری درونی در د تگاه تربیت را تشدید میمفاهیم رواهد داشت و این تولید نا

ارات مبهم های  ند، از عب ند، تبیین مفاهیمی ا ت که تابلیت پذیرش مرانی متنوعی دارند. با این ورود در بسیاری از بخش

 ا تفاده شده ا ت. 

اند. ترری، مزیدی و  ند تحول را از موان  تدوین آن دانسته (  پیایدگی ادبیات مورود در9911هدایتی و روارزمی  

های به کار رفته دارای ابهام و بسیار کلی ا ت. در نهایت در بخش ( بیان کردند در تدوین  ند مفاهیم و عبارت9911شمشیری  

ی فلسفی، های  نبود انسرام مبانهتوان به مولفهای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میتدوین  ند، موانری که برا اس پژوهش

بردها، ها با راهتوره زیاد به عنصر ایدهولوژیکی دین، عدم هماهنگی اصول و مبانی فسلفی، عدم هماهنگی بین اصول و آموزه

فی و لسهای فلسفی کافی، غفلت از رویکرد تکثرگرا به انسان در فرامولفه فنبود ارتباط منا ب بین فلسفه و راهبرد، نبود داللت

ر فرامولفه شنا انه دشنارتی، نبود پارادایم مشخه، التقاط روشهای غیرنظامند، دارا بودن ابهام روشکارگیری روشهای بهمولفه

های نبود زبان و ادبیات مشترک، پیایدگی ادبیات مورود در  ند، ا تفاده از عبارات مبهم، ناموفق بودن در شنا ی و مولفهروش

اف ها، عدم هماهنگی و ارتباط بین اهدکارها، عدم توره به هستعدم اشتراک در مفهوم تربیت، آرمانی بودن راهتدوین فرازبانی، 

و راهبردها، مورود نبودن تمامی ا ناد در تکمی   ند، کم تورهی به اصول  ایر ادیان هماون مسیحیت، یهودیت، رهت گیری 

  ند در فرامولفه مفهومی اشاره کرد.  ا ا ی در تدوین مبانی نظری، عدم تبیین مفاهیم در

موان  مربوط به مرریان  ند  مرریان اصلی  ند تحول مدارس هستند،  ل  مدیران مدارس و در ر س هرم، مرلمان در -4

کت شود غفلت از مشارکالس درس هستند که عهده دار اررایی شدن  ند از نظریه به عم  هستند. اما آناه که در اینرا مطرح می

، اشراف تواندن مرلم در تدوین  ند ا ت و زمانی که رود عنصر اررایی اصلی در تدوین  ند مشارکت داده نشده، چگونه میداد

به عملی کردن آن را داشته باشد! در این تسمت دو عنصر مهم عوام  صفی و عوام   تادی و نظارتی برای اررایی شدن  ند 

( بیان کردند  یکی 9911ه نتوانستند در این مرحله موفق عم  کنند  اباذری و زرگر نقش دارند که با توره به اشکاالت وارد شد

ها و تصمیمات اتخاذ شده با تغییر مدیران از مرضالتی که امروزه دامنگیر آموزش و پرورش بوده این ا ت که اغلب برنامه

الیق های متردد و گرفتاری در وادی  نامهو آیین هاای و صدور بخشنامههای  لیقهشود و برضای نگاهد تخوش تغییر و تحول می

 شخصی و تن دادن به آزمون و رطا ضربات ربران ناپذیری بر پیکره نظام آموزشی وارد کرده ا ت و کمرنگ بودن مشارکتِ

د ده به  نهای ذی ربط هماون انرمن اولیا و مربیان، والدین و مرلمان در مباحث آموزش و پرورش از دیگر اشکاالت وارگروه

 تحول ا ت. 

ای عدم هتوان به مولفههای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میدر نهایت در بخش مرریان، موانری که برا اس پژوهش

آشنایی کافی مرلمان و مدیران به   ند، تغییر مدیران و اعمال  لیقه در نظام آموزش، پای بند نبودن برری مدیران در اررای 

نگرش متفاوت مدیران، نبود راهکار عملیاتی منا ب با کار مرلم در کالس درس در فرامولفه عوام  صفی و تغییرات  ند، 

های، اررا تو ط مرریان راره از روند تدوین  یا تگذاری، نبود ضمانت اررایی برای  ند، تقدم و ترریر زمانی مفاد مولفه
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ای  ند، مشخه نبودن مرر  وظای  مشخه شده، عدم نظارت ربط در اررهای ذیاررایی  ند، عدم مشارکت تمامی گروه

 دتیق شورای عالی آموزش و پرورش در فرامولفه عوام   تادی و نظارتی اشاره کرد.

موان  مربوط به مدیریت و رهبری  بی شت، تدارکِ  ازوکارهای تحولی در  ازمان بزرگ و گسترده آموزش و پرورش -9

ا ت تا بتواند با ا تفاده حداکثری از امکانات و مناب  مورود و برتراری ترام  فرال و اثربخش  نیازمند مدیریت کارآمد و اثربخش

با ارکان  هیم و موثر در فرایند تحول، زمینه تحقق اهداف تحول را فراهم آورد. در نتای  این پژوهش دو فرامولفه انگیزشی و 

ذری تواند در تحول و اررایی شدن بهتر  ند موثر باشد. ابان، میمدیریتی مشخه شد. در تسمت انگیزشی توره به وضریت مرلما

تورهی به نقش مرلمی در تحول آموزش و پرورش یکی از دالی  عقیم ماندن تحول نظام آموزشی ( بیان کردند  بی9911و زرگر 

قو  و مزایای مرلمی ورود ا ت. مادامی که چالش ا ا ی مانند پایین بودن شرن و مقام مرلم در رامره و پایین بودن  ط  ح

رهی به توتوان تحول بنیادی را در آموزش و پرورش ایراد کرد  زیرا تحول را باید از مرلمان شروع کرد و بیداشته باشد نمی

 این امر باعث شده که بحث چند شغله بودن مرلمان مطرح گردد. 

های روانی و دادن به مرلم و حمایت دند  انگیزه( بیان کر9917  علی مردی، علی اکبری، رسروی، رسروی، نادعلی نژاد

تواند توان و شو  مرلم را برای حضور کام  در کالس درس باال ببرد و تطرا به کیفیت بخشی و اررایی شدن بیشتر مالی می

لمان از و مراهداف  ند کمت کند لذا در این رصوا بسیار دیده شده که متر فانه مقام مرلمی در رامره به حاشیه رانده شده 

 تواند چالش بسیار ردی برای مسئوالن  ند تحول باشد.نظر مالی در مضیقه هستند که می

( موان  اررای  ند تحول در زیر نظام رهبری و مدیریت را در عدم توره به مقوله رهبری و 9911هدایتی و روارزمی  

بین مفهوم رهبری و مدیریت، آرمانی بودن راهکارها، عدم  متغیرهای آن یرنی  فرهنگ، ر الت و ا تراتژی(، عدم توره به تمایز

دهی، حفظ  یستم به رای توره بر شدت انگیزه و رشد افراد هماهنگی بین راهبردهای  ط  کالن و عملیاتی، توره به شک 

شتری از ترار گیرند، ترهد بیشان اند. این نکته همواره برای مدیران مزید امتنان ا ت  زمانی که افراد مورد احترام مسئوالندانسته

آموزان و عالوه بر این در مورد بسیاری از کارکنان دهند. این تاعده در مورد مرلمان و به همان میزان در مورد دانشرود نشان می

 کنند، صاد  ا ت. تادی که در مدارس و آموزشگاه کار می

ه توان بی مختل  در این تحقیق نشان داده شد میهادر نهایت در بخش مدیریت و رهبری، موانری که برا اس پژوهش

های  توره کم به انگیزه و رشد افراد، کم تورهی به نقش مرلم، پایین بودن مقام و شرن مرلمی در فرامولفه انگیزشی و مولفه

ای مردمی در ههای، توره کم به مقوله رهبری، عدم توره به تمایز مفهوم رهبری و مدیریت، عدم  ازماندهی مشارکتمولفه

 فرامولفه مدیریتی اشاره کرد. 

ی برنامه یی در ی ا ت. رشتهموان  مربوط به برنامه در ی و آموزشی  یکی از ابراد ا ا ی نظام آموزشی موضوع برنامه -2

تربیت  وهای تخصصی تلمرو ترلیم ریزی درس، به عنوان یت تلمروش مررفتی یا یکی از حوزهدر ی یا به اصطالح رای  برنامه

ل  های روزمره و تحوالت مختا ت. باید دانست تئوری برنامه در ی بخش مهمی از مطالرات برنامه در ی ا ت که به تصمیم

ارتباط دارد اما متر فانه در  ند تحول، ترثیر و ترثرات مد نظر ترار نگرفته و اشکاالتی از این حیث بر آن وارد ا ت. مهرمحمدی 

اررایی نشدن  ند تحول در زمینه برنامه در ی را ذکر کردند از رمله  عدم وضوح و شفافیت مبانی فلسفی ( موان  9919و مرافی  

لسفی کافی، های فبرنامه در ی، مورود نبودن تمامی ا ناد باالد تی در تدوین زیر نظام برنامه در ی در  ند تحول، نبود داللت

ران، محدودیت در زمینه تحقیق رام  برای به د ت آوردن نیازهای فراگیران تورهی به شنا ایی دتیق نیازهای رامره و فراگیکم

در هر دوره، کم تورهی به مرنای مضامین و مفاهیم مانند تربیت یافتگی، تقای  و تضاد بین  ازگاری درونی رویکرد کالن ارزشی 

دی که اه راا به انسان، بینش الهی و توحیگرایی توحیدی یت نوع نگبا عناصر برنامه در ی  به عنوان مثال در رویکرد فطرت

گرا که روهره اصلی آن شت و تردید ا ت ترار دارد یا در رویکرد در رالل آن ا ت، مطرح می شود، در مقاب  رویکرد  ارتن

ا واره راصی از انسان ورود دارد، مطرح می شود  که این موارد در تضاد و عدم  ازگاری بهای رفتاری که در آن طرحهدف

 های فنی برنامه در ی را ذکر کردند.تورهی بر تمامی رنبهرویکرد فطرت گرایی توحیدی ا ت( و در نهایت کم

های  نتی را  ر لوحه کار رود ترار ( بیان کردند  اصوالی نظام آموزشی غیرهدفمند که همواره شیوه9911اباذری و زرگر  

این  های کالمی ا ت وو بیشتر مبتنی بر  خنرانی و ا تفاده از مهارت کنددهد، مرلم نقش محوری را در کالس درس ایفا می
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آموزان در فرایند تدری  و یادگیری و ایفای یت نقش فرال فرصت مشارکت کمتری را پیدا کنند. شود دانشعام   بب می

ابند و به یا تردادهای رال  نمی دهند و مرالی برای بروزکنند و امتحان میآموزان در این  یستم صرفا مطالب را حفظ میدانش

های در ی با ورود تغییرات هر  اله اما باز هم مفاهیم گویایی برای دهند و کتابتدری  تحرک و پویایی رود را از د ت می

ایگاه ر آورد، کاربردی نیستند و اصوال کارهای علمی آزمایشگاهی و تحقیقاتیگر بار نمیآموز ندارد و آنها را نقاد و تحلی دانش

 بسیار اندک در موضوعات در ی دارد.

وان به تهای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میدر ی و آموزشی، موانری که برا اس پژوهشدر نهایت در بخش برنامه

سلفی ف های  عدم توره به تحول محتوا، تحلیلی نبودن کتب در ی، کم تورهی به شنا ایی دتیق نیازها، عدم شفافیت مبانیمولفه

برنامه در ی، محدودیت تحقیق در برآورد نیازهای هر دوره، نا ازواری درونی رویکرد کالن ارزشی با عناصر برنامه در ی، 

ای، عدم توره ههای مختل  تحصیلی در فرامولفه محتوایی و مولفهریزی و  ازماندهی مطلوب با در نظر گرفتن رشتهعدم برنامه

ایند تدری  آموز در فرنبودن کتب در ی، به کارگیری روش تدری   نتی، مشارکت کم دانش به فرایند آموزشی، کاربردی

 در فرامولفه فنی و تدری  اشاره کرد.

 .در هر  ازمان نیروی انسانی یکی از مهمترین منابری ا ت که در ارتیار میباشد موان  مربوط به ارتقای نیروی انسانی -1

 .مناب  نیروی انسانی از شرایط مهم کارایی و بازده  ازمان میباشد چگونگی ا تفاده بهینه ومطلوب از

( بیان کردند  کم تورهی به شایسته  االری از عوام  اصلی در عدم تحقق اهداف  ند تحول ا ت 9911اباذری و زرگر  

، یا زدوبندهای اداریتوانند کار کنند از طریق مراری  یا ی و چرا که در حال حاضر افرادی که در حوزه تخصصی رود نمی

ی مرتبط با مدیریت آموزشی را دارا نیستند و در گیرند و یا حتی مدیران مدارس، رشتهمدیریت آموزش و پرورش را بر عهده می

توانند، عم  کنند، در برضی موارد تصمیماتی از  وی این افراد ایفای وظای  رود و اررایی شدن اهداف  ند به روبی نمی

که به صالح آموزش و پرورش و نظام آموزشی نیست. از یت طرف عدم توفیق در مشارکت پذیری و ترام  با شود اتخاذ می

بیش از یت میلیون نیروی کارشناس و تحصی  کرده و عدم توانایی در ا تفاده بهینه از آنان و نبود کارشناس متخصه ترلیم و 

ط  های رذب و  رش در این زمینه ا ت. همینطور پایین بودن مشو های فرا روی آموزش و پروتربیت به مرنای واتری از چالش

 شود.ای مرلمی مورب عدم تحول در آموزش و پرورش میدانش و مهارت حرفه

وان به تهای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میدر نهایت در بخش ارتقای نیروی انسانی، موانری که برا اس پژوهش

کافی برای  هایته تحصیلی مرلم با آموزش ابتدایی، مشکالت گزینش نیروهای ردید، نبودن مشو های  عدم ارتباط رشمولفه

ای مرلمان، کم تورهی به شایسته  االری، عدم ترمین نیروی انسانی رذب شغ  مرلمی، پایین بودن  ط  دانش و مهارت حرفه

دمت رهای ضمنبه مرلمان و مدیران، کارا نبودن آموزش های، عدم توره به آموزش منا بمنا ب در فرامولفه ا تخدام و مولفه

 در فرامولفه آموزش اشاره کرد. 

موان  مربوط به فضا و ترهیزات  مدر ه فضای ارتماعی راصی ا ت که آموزش، پرورش و رشد شخصیت کودکان در  -6

هداشت آموزان، بوفایی ا ترداد دانشافتد. یکی از عوام  مهم موثر در حفظ  المت روانی و بهداشتی برای شکآن اتفا  می

محیط و ایمنی مدارس ا ت که متر فانه در برری مدارس شاهد کمبود امکانات فیزیکی و محیط منا ب رهت آموزش کودکان 

 و نوروانان هستیم و این امر رود یت اشکال ا ا ی برای مرتف  نشدن اررای اهداف  ند ا ت. 

هایی در کتب زیکی منا ب در مدارس ترری  نشده ا ت در صورتی که آموزش( اذعان داشت  فضاهای فی9919آزاد  

 ها ترار داده شده ا ت. در ی برای آن بخش

های فیزیکی و تامین نیروی انسانی منا ب از مهمترین عوام  برای ( بیان کردند  ایراد زیر ارت9914مرادی و پورشافری  

-های فیزیکی هماون فضای منا ب برای هر دانشلذا زمانی که زیر ارتاررایی شدن  ند تحول در بخش اهداف آن ا ت. 

نفری در محیطی بسیار کوچت گرد هم آیند رز بحث و  98آموز در کالس درس فراهم نگردد و به عنوان مثال یت کالس 

 شنیدن صداهای اضافی اتفا  دیگری نخواهد افتاد.
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ها کفاف تراکم های پیش روی  ند ا ت  کالسآموزشی از چالش ( بیان کردند  ترهیزات9911پور  کیانلور و دررشان

 های تدیمی و نامنا ب در برری از مدارسدهد و فضای دللذیر و زیبایی برای درس نیست از طرفی میز و نیمکترمریت را نمی

رایی گری برای ارو مناطق کم برروردار، عدم ترهیزات کافی آزمایشی برای دروس کاربردی هماون علوم ترربی  مرض  دی

 نشدن اهداف  ند تحول ا ت. 

-ه مولفهتوان بهای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میدر نهایت در بخش فضا و ترهیزات، موانری که برا اس پژوهش

رلم، م های فشرده و کتب راهنمایهای  عدم هماهنگی با تکنولوژی روز دنیا، توره کم مرلم به فناوری اطالعات، عدم ورود لوح

نبود کاملیوتر و ترهیزات هوشمند، عدم د تر ی به اینترنت، نداشتن  ایت، میز و نیمکت نامنا ب، عدم ورود آزمایشگاه مرهز 

های، عدم امکانات ورزشی  ا تخر، زمین چمن و  الن ورزشی(، دللذیر نبودن فضای در فرامولفه فناوری و تکنولوژی و مولفه

مان و ها، عدم نو ازی  ارتهای منا ب فیزیکی، نبود فضای فیزیکی منا ب با برری آموزشآموزشی، عدم ایراد زیر ارت

آموزان در کالس با فضای کالس درس در فرامولفه های  رمایشی و گرمایشی مدارس، عدم ارتباط تراکم باالی دانش یستم

 فضای فیزیکی اشاره کرد.

های آموزشی که از طریق وزارت آموزش گردد   رانهه از چهار منب  ترمین میموان  مربوط به مناب  مالی  مناب  مالی مدر  -8

های اولیا و ریرین که با توره به نرخ تورم و اوضاع اتتصادی گردد و مبلغ اندکی ا ت. کمتو پرورش به مدارس واریز می

های فو  آمد حاص  از کالسشود و درکاهش ردی پیدا کرده ا ت،  هم شورای آموزش و پرورش که اغلب پردارت نمی

پور یاناند. کدهد و مدیران مدارس از این وضریت ابراز نارضایتی کردهبرنامه. با این حال مناب  مالی کفاف مخاره مدر ه را نمی

ای ه( بیان کردند  مناب  مالی به عنوان یت چالش ردی در پیش روی  ند تحول ا ت  باال بودن هزینه9911پور  و دررشان

-های مالی از  وی والدین، کاهش توان اتتصادی مردم و ناکافی بودن  رانه دانشرژی و بر  در مدارس، کم شدن مشارکتان

 تواند کیفیت آموزش را پایین بیاورد. آموزی می

ای  ههتوان به مولفهای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میدر نهایت در بخش مناب  مالی، موانری که برا اس پژوهش

رفی، های مصپایین بودن حقو  و مزایای مرلمی، عدم مشارکت مالی مرلمان، مدیران و اولیاء در نیازهای مدر ه، باال بودن هزینه

آموزی، مشکالت ترمین اعتبارات راری و عمرانی وزارت آموزی، ناکافی بودن  رانه دانشعدم واریز به موت   رانه دانش

 ودره و اعتبارات اشاره کرد. آموزش و پرورش در فرامولفه ب

شود که از تحقیق و پژوهش در ترلیم و تربیت، به مرموعه فرالیتهایی اطال  میموان  مربوط به پژوهش و ارزشیابی   -7

گیرد و هدف آن کش  اصول طریق آن و با عنایت به اصول و روشهای علمی، پدیده آموزشی وتربیتی، مورد پژوهش ترار می

د از طرفی ارزشیابی نظام شوبینی رویدادهای آموزشی ا تفاده میفتاری ا ت که از آن برای تبیین، کنترل و پیشکلی یا تفسیر ر

آموزشی نیز در  ند تحول مد نظر ا ت و پژوهش نیز به عنوان یت عنصر الزم االررا رهت بهبود دادن و اصالح نواته نظام 

در بخش پژوهش در بین مرلمان دیده شده که برضای به صورت رف  تکلی   آموزشی مد نظر ترار گرفته شده ا ت. با این ورود

ای هشود همینطور در کتب در ی به موضوعات علمی توره کمی شده و در بحثو بدون ترم  دتیق روی هدف اصلی، انرام می

 (.9919آزمایشی و تحقیقی ریلی گسترده عم  نشده ا ت  مهرمحمدی و منافی، 

ود و شای و بر مبنای نظر مدیریت اعالم میهای مرلم متر فانه  لیقه( بیان کردند  ارزشیابی9911ور  کیانلور و دررشان پ

 کیفیت الزم را ندارد  چه بسا مرلمی کار رود را به روبی انرام دهد اما به دلی  ارتالف نظر با مدیریت ارزشیابی وی کم شود.

ان به توهای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میرا اس پژوهشدر نهایت در بخش پژوهش و ارزشیابی، موانری که ب

پژوهشی در کتب در ی، کم تورهی به رایگاه آزمایش و تحقیق در موضوعات -های  کم تورهی به موضوعات علمیمولفه

 .لم اشاره کردی ارزشیابی مری، ناکارآمد بودن روند ارزشیابی مرلم در فرامولفهدر ی در فرامولفه درس پژوهی و مولفه

های آموزشی نیز همواره مترثر از آن بودند، های  ازمان و مدیریت که  ازمانموان  مربوط به  ارتار   یر تکام  نظریه -1

وان در تباشند. بنابراین یکی از عناصر اثربخشی مدر ه را میحاکی از رویکردهای مختل  به طراحی  ارتار به ویژه مدر ه می

نهد، نسبت داد.با این حال در  ند تحول اشکاالتی از این منظر ورود دارد آن که پیکره اصلی مدر ه را بنا می ارتار  ازمانی 

های آموزشی در پا   به هایی وارد شود  ا ا ای تحول در  ارتار  ازمانکه  بب شده در اررایی شدن آن در مدارس ضر 
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یاد  9212عنوان یت آ یب ا ا ی فراروی نظام آموزشی ایران در افق های نظام بوروکراتیت مطرح شده و از آن به محدودیت

ادی با های درونی زیشده ا ت. تمرکزگرایی شدید در نظام آموزشی که  ند تحول بر آن نیز پافشرده ا ت،  بب ناهمسانی

کالت توان بیشتر مشم. میهای انسانی شده ا ت که با این ورود همانان شاهد این نظام متمرکز در آموزش و پرورش هستیارزش

های  ارتاری نسبت داد که با رف  آن تاحدودی رف  و فص  رواهد  ازمان و اررایی نشدن  ند تحول در این بخش را به کا تی

های کالن  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش به چگونگی طراحی  ارتار شد. زیرا یکی از شرایط تحقق اهداف و  یا ت

های فراروی  ارتار آموزش ( بیان کردند  از چالش9911های  ارتاری ا ت. اباذری و زرگر  گذاریانون ازمانی مدر ه و ت

م تورهی یا کهای آموزشی همواره به راطر کندی در انرام کارها، بیو پرورش، مدیریت متمرکز در این  یستم ا ت.  ازمان

یه توانند تحولی نو در  را ر کشور ایراد کنند. کلمورود نمی ای و تالش و تثبیت وضریتتورهی به نیازها و فرهنگ منطقه

بالغ ها و مناطق اگردد و  ل  رهت اررا به ا تانهای  ازمان در یت را اتخاذ و تنظیم میریزیها و برنامهتصمیمات، رط مشی

 هایی هستند که رود تادر بهامهنها و آیینهای مناطق به رصوا مدارس در وات  گردانندگان صرف بخشنامهشود و مدیریتمی

 ند. زگرایی و دموکرا ی بر بروکرا ی در  ارتار موه میاضافه کردن یت  طر از آن را ندارند. به طور کلی تقدم محلی

یتی های تربها و دیدگاهی ما، نظریه( بیان کردند  متر فانه در روام  متمرگزایی چون رامره9911چشمه و رامسی  دهصادتی

 شوندکه اغلب به دلی ی اررای آزمایشی و بازنگری رردمندانه، به صورت  را ری به اررا گذاشته میگذر از مرحله بدون

 ند.کهای فراوانی را بر رامره بار میها و هزینهها، فرصتلحاظ نکردن اتتضاهات عملی با شکست مواره شده و موه تغییرات آن

 ای ازگیری نهاد آموزش و پرورش در دوره مراصر، این نهاد با مرموعهبتدای شک ( بیان کردند  از ا9911بیات و غفاری  

اند و با ورود  ند تحول بنیادین، هنوز برری شود که در  ه دوره تارار، پهلوی  رمهوری ا المی تصویب شدهتوانین اداره می

اشند. بین بر مرموعه وزارت آموزش و پرورش حاکم میاز این توانین بدون هر گونه تغییر یا بازنگری متنا ب با  ند تحول بنیاد

های مترددی ذی  اهداف عملیاتی  ند و راهکارهای آن در تالب شش زیر نظام تدوین شده و مدر ه باید هم اکنون برنامه

های  هم مههای پراکنده،  هم رویش را که در شش زیر نظام آورده شده ا ت به اررا درآورد. حال آنکه، برآیند برنابرنامه

مدر ه در شش زیر نظام، شمولیت و اثربخشی الزم به مثابه برنامه تحول مدر ه را در تراز  ند تحول نداشته و تنها بار  نگینی بر 

نامه اررایی دوش مدارس ا ت. این در حالی ا ت که  ند تحول باید در مدر ه به اررا در آید و تبلور اررایی آن در آیین

بود که برا اس های مصوب وزرات آموزش و پرورش مینامه اررایی مدارس باید رزء اولین برنامهلذا آیین مدارس نمود یابد.

نامه اررایی  ال از تصویب  ند، هنوز آیین 1گرفت، اما متا فانه تاکنون و برد از گذشت  ند تحول مورد بازنگری ترار می

اند  برری از اهداف عملیاتی و راهکارهای اررایی  ند گر بیان کردهباشد.  در رایی دیدر مدارس راری می 9981مصوب  ال 

هایی هماون مرل  شورای ا المی در تصویب آن نقش باشد که با توره به اینکه نهادها و د تگاهگذاری مینیازمند تانون

ن نیروی انسانی مورد نیاز گذاری برای تامیگذاری و ضابطهرو ا ت و در رصوا تاعدها ا ی دارد با ترریر یت دهه روبه

وزارت آمزوش و پرورش متنا ب با اهداف  ند تحول نبوده و به بیان دیگر تقریبا هیچ طرح و الیحه ای در را تای اررای  ند 

 تحول بنیادین به مرل  اراهه نشده و تانونی به تصویب نر یده ا ت.

در صورتی که شاگردان با ورود ر یدن به  ن بلوغ و شروع ( بیان کرد  پایه ششم در مدارس ابتدایی ایراد شد 9919آزاد  

تر هستند. از طرفی برای پایه ششم، مرکز پرورش مرلم و فضای فیزیکی آموزان  نین پایینای با دانشنوروانی همانان در مدر ه

و از طرفی مورب ضر  ، این اشکاالت را وارد آورده  6-9-9ی طرح زدهمنا ب با آن تدارک دیده نشده ا ت. اررای شتاب

هماهنگ نیست، و  6-9-9های در ی پایه ششم با بحث تغییر  ارتاری در فرایند اررایی  ند شده ا ت. همانین محتوا و کتاب

اند در صورتی که الزم بود، آموزش منا ب و کافی به از طرفی  همه کارکنان و مرلمان با تغییر  ارتاری دچار  ردرگمی شده

 داده شود و پ  از آگاه  ازی  ارتار را اعالم کنند.  مرلمان و مدیران

نظران حوزه ترلیم و تربیت و تحوالت و ها در بین صاحب( بیان کردند  تفاوت در دیدگاه9918نرمتی و غفاریان پناهی  

ی، مزیدی تررتاثیرات  یا ی، نظامی، اتتصادی نیز از رمله عوام  اصلی در کاهش  رعت حرکت در نظام آموزشی بوده ا ت.  



___________________________________________________ صلنامه آموزش پژوهیف   

( بیان کردند  آموزش و پرورش اولویت اول مسئوالن کشور نیست. نقش آموزش و پرورش در تو ره کشور 9911و شمشیری  

های ارتماعی نادیده گرفته شده ا ت. همینطور ترثیر تحوالت اتتصادی، ارتماعی،  یا ی و دولتی را بر  ند و درمان آ یب

 توان نادیده گرفت.تحول بنیادین آموزش و پرورش نمی

ای  هتوان به مولفههای مختل  در این تحقیق نشان داده شد میدر نهایت در بخش  ارتاری، موانری که برا اس پژوهش

، درگیری تمامی کارکنان با تغییر  ارتار و غفلت از فرایند 6-9-9زده طرح توره زیاد به حفظ  یستم و  ارتار، اررای شتاب

محوری در فرامولفه  ارتار محوری تا کتاب اله، توره به برنامه 8 اله با 94آموزان کز، ادغام دانشآموزش، مدیریت متمر

دولت  بینی شده در  ند، کوتاهیهای، عدم تنقی  توانین و مقررات آموزش و پرورش، عدم تصویب توانین پیش ازمانی و مولفه

های تانونی در را تای  ند تحول تو ط مرل  شورای ا المی، طرح در اراهه لوای  الزم در این رصوا به مرل ، عدم اراهه

 گذاری اشاره کرد. نادیده گرفتن ترثیر تحوالت ارتماعی، اتتصادی بر نظام آموزشی در فرامولفه تانون

که از  یشود  از مشورت مرلمان به عنوان عنصر حیاتی و کساندر نهایت به د ت اندرکاران نظام ترلیم و تربیت پیشنهاد می

د. ها اشاره شد، ا تفاده کننهای مختل   ند که در مقوالت به آننزدیت با اررای  ند در تماس هستند، برای اصالح تسمت

 ها برای تحول ا تفاده شود.ترین رکن و تاعده هرم آموزش و پرورش هستند و باید از مشارکت آنزیرا مرلمان ا ا ی

هر  های مربوطه به تفکیتها و زیرگروهه تمامی مرلمان در هر مقط  و ایراد گروهشود که با مشارکت گستردپیشنهاد می

 پایه، به بازنگری  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه در تسمت اهداف پردارته شود. 

 های ضمن ردمت برای آشنایی مرلمان روان و نو ورود رهت آموزش کافی برای اررای  ند به صورتبرگزاری دوره

 کارآمد.

 های ضمن ردمت مرلمان روان در اراهه راهکارهای اررایی شدن  ند تحول.ا تفاده از ترربیات مرلمان با  ابقه برای دوره

آموزان و والدین مرلمان را مورد شود در ارزشیابی مرلم، به رای نظر صرف مدیریت و مراونت آموزشی، دانشپیشنهاد می

شود و همراه با مرلم و در تمامی  اعات در وز اولین کسی ا ت که متوره کیفیت درس مرلم میآمبرر ی ترار دهند  زیرا دانش

 کالس درس با او ا ت. 

ا در هشود مدیران نیز تو ط مرلمان مورد ارزشیابی وات  شوند زیرا از نزدیت با کار و چگونگی انرام وظای  آنپیشنهاد می

 ررایی آنان در ارتباط هستند. مدر ه و ملموس بودن تصمیمات و کارهای ا

، مرلمان، آموزانشود هرم وارونه در آموزش و پرورش کشور برترار شود به این صورت که ابتدا به ترتیب دانشپیشنهاد می

های آموزشی، مدیریت مناطق و الی آرر  در ر س هرم تا ر یدن به تاعده ترار های آموزشی مناطق، مراونتمدیران،  رگروه

 های آنان ا تفاده شود.از نظر و مشارکت گیرند و

ای گمارده شود و تا رایی که امکان شود مدیریت مدارس و مناطق آموزشی منا ب با تخصه و ارال  حرفهپیشنهاد می

 ی مدیریت آموزشی و مرتبط با آن باشد.دارد تخصه وی در حوزه

ه کار گرفته شود و از ذکر کلیات و مفاهیم مبهم رودداری شود مصادیق شفاف و عینی در رالل راهبردهای  ند بپیشنهاد می

 شود.
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همایش  ،تحلی  انتقادی  ند تحول نظام آموزش و پرورش ایران ،چالش ها و مشکالت(. 9911  ، علیعلی و زرگر ،اباذری

ش و های تو ررره محور دانهمایش ملی دانش و فناوری مهند ری بر ، کاملیوتر و مکانیت ایران، تهران، مو ررسرره برگزار کننده 
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شد مرله رول بنیادین از زبان مدیران، اند  مشکالت اررای  ند تح(. موانری که  ر راه تحول  بز شده9919آزاد،  رمانه   
 .8-2، 19، مدیریت مدر ه

نگاهی تحلیلی به چالش های اررای  ند تحول بنیادین در (. 9912   مرضیه و رحمانی، ، مژگانحسن  رهانبخشی، ا المیان
ژوهشی و علمی پ اولین کنفران  بین المللی مدیریت، اتتصاد، حسابداری و علوم تربیتی،  اری، شرکت  پرورش آموزش و
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ررایی  ررند تحول بنیادین آموزش و (. برر رری موان  ا9911بیطرفان، فاطمه  ررادات   رررودی، مرران و دهقانی، مرضرریه  

-11(، 21 4، ریزی در رریپژوهش در برنامهپرورش برا رراس مدل فولن: مورد کاوی  رراحت تربیت زیبایی شررنارتی و هنری.  

991. 

، چکیده مقاالت چهارمین همایش برر ی و نقد مبانی نظری  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش(. 9914ترکاشوند، مراد  

 .698-692سفه ترلیم و تربیت ایران، مشهد: دانشگاه فردو ی، ملی انرمن فل

برر ی موان  اررای (. 9917  و علی اکبری،  میرا اعلی مردی، عذر  نادعلی نژاد، ریران  رسروی،  رید  رسروی، مهدیه
ی،مشاوره و روانشرنا   چهارمین کنفران  بین المللی پژوهش در ، رند تحول بنیادین و راهکارهایی برای رف  موان  مربوط به آن 

 /189816https://civilica.com/docعلوم تربیتی،

الزامات اررایی  ررند تحول بنیادین آموزش و (. 9911های مرل  شررورای ا ررالمی  دفتر مطالرات ارتماعی مرکز پژوهش
 های مرل  شورای ا المی.، پایگاه اینترنتی مرکز پژوهشپرورش

تهران: شرررورای عالی وزارت  مبانی نظری  رررند تحول بنیادین.(، 9911پرورش  آموزش و  انقالب فرهنگی شرررورای عالی

 آموزش و پرورش

. چکیده مقاالت ایدهولوژی و آموزش و پرورش: نگاهی انتقادی به  رررند تحول بنیادین(. 9914حیردری، حررت    صرررفرار 

 .929-991، چهارمین همایش ملی انرمن فلسفه ترلیم و تربیت ایران، مشهد: دانشگاه فردو ی مشهد

(. رویکردهای عدالت آموزشی  نگاهی به رایگاه عدالت آموزشی در  ند 9919نژاد، رزا  صرفارحیدری، حرت و حسرین  

 .  84-21(، 9 2، پژوهش نامه مبانی ترلیم و تربیتتحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران(. 

دومین کنفران   ،حول بنیادین آموزش و پرورش ررند ت (.9911  ررتار و رامسرری زاده، مریم  ررادات ، صررادتی ده چشررمه

 ررا رری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالرات ارتماعی و روانشرنا ی ایران، تهران، مو سه برگزار کننده همایش های تو ره    
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 ، تهران، نشر روان.شنا ی آموزش و پرورشرامره(. 9914بند، علی  عالته

. چهارمین کنفران  تحلی   ارتار  ند تحول بنیادین آموزش و پرورش(. 9912امین،  یدرضا  امین، گلناز و فاطمیفاطمی

م و  ی و یکم انی پیشررفت، پیشرفت ایران  گذشته، حال، آینده  کتابخانه ملی رمهوری ا المی ایران،  ی الگوی ا رالمی ایرا 

 اردیبهشت

(. تحول ا ا ی  ند بنیادین   ند کارآمد یا ناکارآمد  بیانات دکتر مقصود فرا تخواه در آ یب 9916فرا رتخواه، مقصود   

 .مرله علوم انسانی شبکه چهارم  یما ،یهشنا ی ا ا ی  ند تحول بنیادین( در برنامه زاو
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