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چکیده
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ا ست که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد .مطالعه در
بخش کیفی ،توسط مصاحبه نیمه ساختار یافته با  011نفر از خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان آموزش و
پرورش که از سوابق اجرایی برخوردار بودند ،انجام شد و در بخش کمّی نیز ،جامعه آماری شامل کلیه مدیران
مدارس و معلمان استان کردستان به تعداد  42042نفر بود که  0111نفر از آنان جهت پاسخگویی به
پرسشنامه های محقق ساخته ،انتخاب شدند برای گردآوری داده های تحقیق در بخش کیفی از دو ابزار فیش
و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و در بخش کمی از دو پرسشنامه محقق ساخته " آگاهی سنجی "
و " نگرش سنجی " که مبتنی بر معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی و با مطالعه مبانی نظری سند و
مصاحبه با خبرگان آموزش و پرورش در خصوص احصای مفاهیم کلیدی و احکام سند تحول می باشد
استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی پژوهش از تحلیل محتوا و بخش کمی از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج نشان داد که در کل میزان آگاهی معلمان استان کردستان نسبت به
تمامی مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین به طور میانگین ،پایین است که نمره آگاهی آنان نسبت به
مفاهیم کمی بیشتر از آگاهی آنان نسبت به احکام بوده است اما میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و
احکام سند تحول مثبت است و در مقایسه با نمرات کسب شده از پرسشنامه سنجش آگاهی ،نتایج حاصله در
بخش نگرش نشان دهنده دیدگاه مطلوب اکثریت آنان نسبت به احکام و مفاهیم سند میباشد.

کلید واژگان :سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ آگاهی؛ نگرش؛ معلم؛ مفاهیم؛ احکام.

 - 0دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 -4گروه علوم تربیتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
(نویسنده مسئول):
 - 3گروه علوم تربیتی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران

Email: shsh.sadeghi97@gmail.com
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مقدمه
مقوله تحول در نظامهاى آموزشﻰ مبحﺚ دیرپایﻰ است و به زعم برخﻰ از ارباب تعلیم و
تربیت از لوازم ﻻیتجزاى نظامهاى آموزش ،تحول مستمر و تﻐییرات پﻰ درپﻰ و ارتقایﻰ 0است
( .)Tousi,2001این مهم در بعد از سال  0٤22در دنیا نمود عینﻰترى یافت
( )Ghourchian,2000و اﻏلب کشورهاى جهان براى خیزش مجدد و گام نهادن به سمت و
سوى آینده شتابان و تحوﻻت فزآینده به فکر بازکاوى ،معمارى ،بازسازى ،تﻐییر و تحول اساسﻰ
در نظامهاى آموزشﻰ خویش افتادند که در این میان دو کشور شکست خورده جنﮓ جهانﻰ که
ﻗقنوسوار از خاکستر جنﮓ برخاستند و امروزه در زمینههای آموزشهاى کارآمد ،نظام پیشرو
آموزشﻰ و صنعت و اﻗتصاد و فناورى یکه تاز هستند  -یعنﻰ آلمان و ژاپن -طبق تحقیقات
موجود این شتاب خود را مدیون بازسازى نظام آموزشﻰ و تحوﻻت بهجا ،سریﻊ و ارتقایﻰ نسبت

به ساختار ،زمینه و محتواى نظام آموزشﻰ خویش هستند(.)Rahimi, 2005
آنﭽه مهم و مبرهن است تدوین موفقیتآمیز برنامه تحولﻰ نمﻰتواند اجراى موفقیتآمیز آن
را تﻀمین کند همیشه انجام دادن کار (اجراى استراتژى) از گفتن آنﭽه باید انجام شود (تدوین
استراتژى) مشکلتر است .جرﻗه تحول در نظام آموزش و پرورش ایران به سال  0331بر می
گردد که تحت عنوان تﻐییر بنیادین نظام آموزش و پرورش نام گرفت .این طرح به مدت  ٤سال

مسکوت ماند و در سال  0313در ﻗالب ﻻیحهای به مجلس شورای اسالمی و تحت عنوان "سند
ملی آموزش و پرورش" ارایه گردید .این سند هم ﻗریب  01سال در مجلس ماند و در سال
 0333شورای عالی انقالب فرهنگی بعنوان مرجﻊ ﻗانونی تصویب سند جایگزین مجلس شورای
اسالمی شد و مجدداً تحت عنوان "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" دراین شورا مطرح و
بررسی شد .ابتدا در اردیبهشت  033٤با بررسی های مختلف توسط  211نفر از صاحبنظران و
کارشناسان و طی  41جلسه کارشناسی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و پس از
آن و طی ارایه و بررسی در  03جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در مهرماه  03٤1به تصویب
رسید و پس از رونمایی سند در  44آذر  03٤1توسط ریاست محترم جمهوری وﻗت ،جهت ابالغ
به آم وزش و پرورش ابالغ شد .این سند در حال حاضر و در چند سال اخیر که حدود  1سال از
تصویب و به مرحله اجرا گذاشتن آن میگذرد ،مهمترین موضوع و گفتمان ﻏالب نظام آموزشی
کشورمان بوده است و به نوعی دایره تاثیر و تاثرش کل نظام آموزشی کشور را در بر گرفته است.
این سند تحولی عمیق و ریشهای ،همهجانبه ،نظاممند ،آیندهنگر مبتنی بر آموزههای وحیانی و
1. Promotional
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معارف اسالمی است .تهیه ،تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال  ٤1در
شورای عالی انقالب فرهنگی را بی تردید باید نقطه عطفی در آموزش و پرورش دانست .اجرای
این سند مهم ،نیازمند درک درست و باور راستین مجریان سند به مفاهیم کلیدی و احکام آن -
که بار اصلی معنایی سند را به دوش میکشند -میباشد .مفاهیم و احکام مندرج در متون و
مفاد سند تحول ،مدلوﻻت ذهنی و کلیدی هستند که بار اصلی معنایی سند را دربردارند .این
مفاهیم واسطه اصلی تبادر شناخت و فهم سند به مخاطبین میباشند .بررسی جامﻊ متون سند
نشان می دهد که مفاهیم نظری و فلسفی کلیدی متعددی در آن گنجانده شده است که بدون
احصاء و تبیین این مفاهیم ،درک پیام اصلی سند بسیار ناﻗص خواهد بود .مفاهیم کلیدی که
مفاد اصلی سند را تشکیل میدهند ،نیازمند بررسی و تبیین عملیاتی هستند تا مخاطبین با
شناخت معنا و مفهوم آنها بتوانند راهبری اجرای عملیاتی سند را معمول دارند .همﭽنین سند
در بردارنده الزامات تکلیفی برای سایر دستگاه های ذیربط است که شورای عالی انقالب فرهنگی
بهطور ویژه در فصل هشتم سند تحت عنوان «احکام سند» به آنها تصریح کرده است و این
احکام نیز به مانند مفاهیم کلیدی مندرج در سند ،نیازمند احصاء و تبیین میباشند که آگاهی از
آنها راهگشای اجرای عالمانه و هدفدار سند میباشد.
از آنجا که مفاهیم فلسفی و نظری و نیز احکام مندرج در این سند نیاز به تبیین و تشریح
بیشتری دارند تا برای عموم مخاطبان ﻗابل بهره برداری باشند و از آنجا که تحقق کامل و
اثربخش اسناد تحولی ،تنها و تنها در سایه همگرایی ذهنی و فهم مشترک تمامی مجریان و بهره
برداران به ویژه مشارکت نظری و عملی معلمان به عنوان اصلی ترین و مهمترین مولفه نظام
آموزش و پرورش که عمده بخش اجرای سند را بهعهده دارند بهدست میآید لذا با توجه به
اینکه با گذشت بیش از هفت سال از تصویب سند ،هنوز خیلی از بخشهای آن یا اجرا نشده و
یا به کندی اجرا میگردد ،درنتیجه ،اطالع از آگاهی و نگرش معلمان در این راستا میتواند نقش
ممتازی در حوزه هدایت و پیشبرد اجرای سند تحول داشته باشد .در نظام تعلیم و تربیت
کشورهاى مختلف ،معلم پیشگام اجراى برنامههای جدید آموزشﻰ به شمار مﻰ رود و به طور
دایم با دانشآموزان در ارتباط است و رفتارهاى او نقشﻰ شگرف در پدیدآورى عواطف
دانشآموزان دارد( .)Ghulami & Hoseinchari,2012پر واضح است که آموزش و پرورش ابزار
کلیدی هر نوع توسعه انسانی ،رشد اﻗتصادی ،تجاری سازی ،دموکراسی ،تمرین حق شهروندی و
حقوق بشر است و برای این که آموزش و پرورش بتواند این نقش مهم را ایفا کند باید چند شرط
ذیل را داشته باشد:
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• بخشی از پروژه سطح ملی باشد.
• اولویت تصمیم گیران و سیاستگذاران باشد.
• تحول کلید واژه این آموزش و پرورش باشد و مهمتر از آن این تحول بوسیله خود
معلمان حمایت شود( .)Milton, 2018معلمان در سطح اصلی میتوانند در فرایند تحوﻻت
آموزشی نقش آفرین باشند :یکی بهخاطر تاثیر گذاری برخطمشیهای آموزشی از طریق اتحادیه
های معلمان و دیگری بهخاطر فعالیتهای موثر کاری روزانهشان در کالسهای درس( Milton,
 .)2018معلمان بخاطر تاثیر مستمر و مداومی که در طول فرآیند آموزش و پرورش بر دانش
آموزان دارند نقش راهنما و بلکه رهبری هر گونه تحول و تﻐییر را در آموزش و پرورش دارند
( .)Kelly, 2018مقالهی( Kreutzer (2018به تحوﻻت آموزش و پرورش با این مﻀمون که چرا
این؟ چرا حاﻻ؟ به نقش معلمان در تحول آموزشی اشاره کرده است ،که تحول نمی تواند در
سطح جزء و فرد اتفاق بیفتد بلکه تحول در ﻗالب تیمی اتفاق می افتد و معلمان بزرگترین و
ﻗدرتمند ترین تیم کاری آموزش و پرورش هستند.
معلمان باید بر انواع دیدگاهها و راهبردها تسلط داشته و در استفاده از آنها مسلط و در عین
حال انعطاف پذیر باشند و این موضوع مستلزم دو مقوله کلیدى است :الف) داشتن آگاهﻰ
حرفهاى ب) نگرش و انگیزش ،لذا یکﻰ از لوازم مهم در این راستا آگاهﻰ و نگرش مﻰباشد
) (Ghaseminejad & Ismaeili, 2005بنابراین بررسﻰ آگاهﻰ و نگرش مدیران مدارس و
معلمان نسبت به سند تحول بنیادین بیشتر از آن جهت داراى ضرورت است که آنان موثرترین
مولفههاى نظام آموزشﻰ هستند و بدون آگاهﻰ ﻻزم و همﭽنین نگرش مثبت آنان نسبت به
مفاهیم و احکام آن سند اجراى آن ﻗطعاً با مشکل مواجه خواهد شد .اطالع از میزان آگاهﻰ و
نحوه نگرش معلمان مﻰتواند راهکارها و چارچوبهاى مقتﻀﻰ و ترمیمﻰ براى اجراى هرچه بهتر
سند فراهم آورد.
در کل معلمان از چندین نظر مختلف مهمترین نقش را در هدایت و تحقق اهداف آموزش و
پرورش به عهده دارند .اول اینکه معلم پیکره اصلی آموزش و پرورش را تشکیل میدهد و
آموزش و پرورش اصوﻻً بدون معلم شناخته شده نیست ،ثانیاً آموزش و پرورش برعکس سایر
نهادها و دستگاههای اجرایی که هر چه سطح مدیریتی شان باﻻتر باشد اهمیت شان در تحقق
اهداف بیشتر است ،بیشترین درجه تحقق اهداف در ﻗاعده هرم آن یعنی در سطح عملیاتی -
یعنی سطح مدرسه و کالسهای درس -جنبه اجرایی پیدا میکند ،زیرا که محور اصلی اهداف
کلی تعلیم و تربیت ( سازمانهای آموزشی ) دانشآموز است ومکون اصلی هدایت دانشآموز
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همان کالس درس میباشد که عهده دار بالمنازع و تولیت اصلی این بخش عملیاتی صرفاً مربوط
به معلمان می باشد .ثالثاً آموزش و پرورش به واسطه نقش جامعه شمولی که دارد وباالطبﻊ
هر گونه تأثیر و تأثر در آن ،جامعه را نیز به سرعت تحت تأثیر ﻗرار میدهد ،بدون معلمان آگاه و
شایسته از عهده این نقش مهم نیز بر نمیآید و باﻻخره اینکه در خود سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش در فصل دوم « بیانیه ارزشها » به جایگاه واﻻی معلم اشاره مستقیم رفته است
و از معلم به عنوان هدایت کننده اصلی سند و اسوهای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و
موثرترین عنصر در تحقق مأموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی نام برده شده است.
همﭽنین دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش( )2011معلم را رکن اصلی نظام تربیتی میداند
که آگاهی و اشراف اطالعاتی وی برهمه ابعاد و مؤلفه های تحول بنیادین آموزش و پرورش پرتو
می افکند .معلمان به عنوان عنصر اصلی و کارگزار حقیقی نظام تعلیم و تربیت رسمیکشور
مهم ترین رسالت را در اجرای سند بعهده دارند .بخش اصلی تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت
رسمی کشور منوط به برخورداری بودن از معلمان آگاه و شایسته است ( .)Elbaz, 1991معلم از
آن جهت کارگزار و عامل اصلﻰ تعلیم و تربیت به شمار مﻰآید که اهداف اجرایﻰ و نیز متعالﻰ
نظام آموزشﻰ ،در نهایت توسط وى محقق مﻰشود و به منصه ﻇهور مﻰرسد .در نتیجه ،معلم به
واسطهی نقش برترى که دارد ،باید به بازنماى تمام و کمال خصوصیات و کیفیتهـاى مطلوب

هر نظام آموزشﻰ تبدیل شود (.)Mehrmohammadi, 2017

بنابراین نقش " فهمیدن " و " اعتقاد " معلمان به نقشه راه آموزش و پرورش که همان
سند تحول بنیادین می باشد بسیار حائز اهمیت است ،چرا که معلم ناآگاه به مفاد و پیام سند و
نیز معلمیکه مؤمن به مسیر و اهداف سند تحول نباشد نمیتواند عهدهدار نقش بیبدیل خود در
پیشبرد آموزش و پرورش باشد .تحقیقات و تأییدات علمی متعددی مؤید نقش ممتاز آگاهی و
نگرش مثبت معلمان در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش میباشد .به این ترتیب بررسی آگاهی
و نگرش به موضوعی مانند سند تحول بنیادین میتواند در میان معلمان که در طی حدود 1
سالی که از اجرای آن میگذرد و از طرق مختلف در میان جامعه و فرهنگیان اشاعه یافته است
به تشخیص وضعیت اجرای سند و نیز بمثابه چراغ راه آینده مسیر اجرای سند ،کمک شایانی
بنماید .در این زمینه ( )Helsby & McCulloch,1997و( )Priestley, 2005بیان میکنند که
بدون وجود معلمان توانمند و باکیفیت در کالس درس ،امکان موفقیت هیچکدام از برنامههای
اصالح نظام آموزشی وجود ندارد .نقش معلمان تا بدان جا مهم و حیاتی است که میتوان معلم
را در نقش سکاندار اصلی نظام آموزشی تصور نمود (.) Salehi et.al., 2016
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نگرش 0نیز در واﻗﻊ بخش اصلی هویت انسان است و مرکز و محور روانشناسی اجتماعی است
که بر رفتار ،پردازش اطالعات و رویارویی اجتماعی تاثیر گذاشته و بخشی از خودانگاره فرد را
تشکیل میدهد ( .)Bohner, 2006طبق نظر اکثر صاحبنظران جامعهشناسی و تعلیم تربیت
اصل این است که انسان نسبت به مسائلی که او را در رسیدن به اهدافش یاری میکند نگرش
موافق پیدا کند و نسبت به موانﻊ و مشکالتی که بین او و هدفهایش حایل میشوند نگرش
منفی در او پدید آید ( .)Fergus, 2015پژوهشگرانی مانند ()Griswold, 1998

و(

& Jett

 )Shafer, 1992نیز بر نقش و سهم مهمی که نگرشها در فراینـد تﻐییـر و اصالح ساختار
آموزش و پرورش داشته و دارند تاکید کردهاند و نگرش معلمان به دانشآموزان تعلیم و تربیت
را ،منبﻊ اطالعاتی مناسب و خوبی بری ایجاد تﻐییر و تحول و تدوین و پیشبرد برنامههای
آموزشی دانستهاند .نگرش معلمان به دانشآموزان ،برنامهها و حرفه خود عامل مهمی در
پیشبرد و موفقیت تالشهایی است که برای اصالحات آموزشی صورت میگیرد( Ernest,

 .)1989به اعتقاد ( )Rich, 1997نادیده گرفتن نگرش معلمان باعﺚ شده است که بسیاری از
اصالحات و تﻐییرات ﻻزم و حیاتی در حیطه آموزش و پرورش با شکست روبـه رو شـود.
نگرشها نظامیپایدار و مشتمل بر احساس -شناخت و تمایل بـه عمـل هستند که عنصر
شناختی نگرشها را تفکر ،باورها و معتقدات ،و اطالعات و برداشتهای فرد ،از رویدادها ،و اشیا
تشکیل میدهد(1970

 .)Fridman,صاحب نطران متعددی از جمله (

Haider & Frensch,

 ،)2002و ( )Osgood, 2010جنبههای شناختی نگرشها را مورد مطالعه ﻗرار دادهاند .این
دیدگاه برای شـناخت افراد و باورهای آنان و تحلیلی که از اوضاع و رویدادها دارند اهمیت بسیار
ﻗائل است و نگرشها را عقاید نسبتا ثابتی میداند کـه فـرد را آمـاده پاسـخگویی و واکـنش
بـهشـیوه و روش خـاص میکند .دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در هفته پژوهش سال
( 03٤3هفته سوم آذر) در نشست بررسی دستاوردها ،نقدو نظر و چشم انداز سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش کشور بیان میکند که " آموزش و پرورش موجود از کاستیهای زیادی رنج
میبرد اگر تحولی ایجاد نکنیم اهداف آموزش و پرورش محقق نمیشود و این خواسته همه
مسولین نظام است .وی در ادامه خاطر نشان کرد تصویب و تبلیغ سند تحول تاکنون در این 3
سال گذشته که از تصویب آن در شورای عالی انقالب فرهنگی میگذرد انجام شده است و هم
اینک در مرحله تبیین سند هستیم" .ایشان سال آینده یعنی سال  03٤1را سال تبیین مفاهیم
1. Attitude
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سند در مراجﻊ تصمیمگیری و در میان مخاطبان و مشتریان اصلی سند یعنی معلمان دانست و
گفت تﻐییر وضﻊ موجود نیازمند اطالع کافی مجریان از مطالبات سند و نحوه هدایت آن می -
باشد(.)Navid adham, 2018

به این ترت یب در این تحقیق هدف اصلی این است که آگاهی و نگرش به عنوان دو مولفه
مهم و اصلی در ایفای نقش معلمان به عنوان مجریان اصلی و نقشآفرینان مهم سند تحول که
در واﻗﻊ کارگزار حقیقی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومیکشور میباشند مورد بررسی ﻗرار
گیرد .اطالع از دو مولفه اصلی « فهمیدن» و « اعتقاد » معلمان یعنی میزان آگاهی و دانش و
نیز نحوه و میزان نگرش آنان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول ،چراغ راهی برای متولیان
آموزش و پرورش جهت اتخاذ مکانیزم جبرانی – ترمیمی در راستای هدایت و پیشبرد هر چه
بیشتر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور خواهد بود و در این راستا این تحقیق با هدف
تدوین چارچوب اجرایی برای ارتقا وضعیت سند تحول بنیادین در آموزش و پروش استان
کردستان میباشد.
بطور خالصه اهمیت اصلی این تحقیق در آن است این سند(سند تحول بنیادین) که اکنون
مانیفست اصلی پیشبرد و هدایت نظا م آموزشی کشورمان است با مشکالت متعددی گریبانگیر
است و از جمله مولفه های اصلی نظام آموزش و پرورش که میتوانند در هدایت و اجرای آن

نقشآفرین باشند "معلمان" هستند .آشنایی و اطالع از میزان فهم و اعتقاد معلمان یعنی
باورمندی و میزان آگاهی آنان از مفاد ،مفاهیم و احکام سند تحول ،میتواند در بازطراحی
راهکارها و مکانیسمهای جبرانی -ترمیمی بسیار موثر باشد.

پیشینه پژوهشی
در زمینه سنجش آگاهی معلمان از مفاهیم حوزه تعلیم و تربیت پژوهشهای فراوانی انجام
شده است .در همین راستا پژوهش ( Abdi et al (2010انجام شد که هدف پژوهش ،شناخت
میزان آگاهی معلمان ابتدایی از ناتوانیهای یادگیری دانشآموزان بوده و نتایج آن نشان داد که
با توجه به یافته های پژوهش که حاکی از پایین بودن آگاهی معلمان ابتدایی از ناتوانیهای
یادگیری دانشآموزان است ،آموزشهای ضمن خدمت برای باﻻ بردن دانش معلمان مقطﻊ
ابتدایی از ناتوانیهای یادگیری ضروری است .در تحﻗیق ( Tajik (2005میـزان آگـاهﻰ معلـم از
اهـداف درس تعلیمات اجتماعﻰ در حد متوسط بوده ،اکثریت معلمان اطالعات و آگـاهﻰ کـافﻰ
از روشهاى تدریس نداشته و در رابطه با کـاربرد مـواد آموزشـﻰ اکثـر معلمـان بـه کتـاب
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درس بسنده مﻰکننـد .همﭽنـین اکثـر معلمـان بـا اصـول و روشهاى علمـﻰ ارزشـیابﻰ،
آشنایﻰ کافﻰ نداشته و در طراحﻰ سواﻻت امتحانﻰ از نظـر دانـش و مهـارت در سـطح باﻻیﻰ
ﻗرار ندارند .در پژوهشی دیگر ( Ameri (2005نشان داده شد که میزان آگاهی معلمان زن
استان سمنان به طور معنیداری باﻻتر از معلمان مرد بود.
در تحقیقی دیگر ( Babaei Mayardan (2003با بررسی میزان آگاهی معلمان زن و مرد
دوره ابتدایی در استان آذربایجان شرﻗی به این نتیجه رسید که اوﻻ میزان آگاهی معلمان
پایینتر از متوسط است .ثانیا میزان آگاهی معلمان زن از معلمان مرد باﻻتر است و ثالثا معلمان
دارای مدرک تحصیلی باﻻتر ،میزان آگاهی باﻻتری هم دارند ،در بررسی رابطه بین سابقه خدمت
و میزان آگاهی معلمان ارتباط معکوسی داشت ،به این معنی که با افزایش سابقه خدمت ،میزان
آگاهی معلمان کاهش پیدا میکند.
پژوهشگرانی مانند ( )Griswold, 1998نیز بر نقش و سهم مهمی که نگرشها در فراینـد
تﻐییـر و اصالح ساختار آموزش و پرورش داشته و دارند تاکید کردهاند و نگرش معلمان به
دانشآموزان تعلیم و تربیت را ،منبﻊ اطالعاتی مناسب و خوبی برای ایجاد تﻐییر و تحول و
تدوین و پیشبرد برنامههای آموزشی دانستهاند )Ernest,1989(.نیز نگرش معلمان به
دانشآموزان ،برنامهها و حرفه خود را عامل مهمی در پیشبرد و موفقیت تالشهایی میداند که
برای اصالحات آموزشی صورت میگیرد .به اعتقاد( )Rich & Janiak,1997نادیده گرفتن نگرش
معلمان باعﺚ شده است که بسیاری از اصالحات و تﻐییرات ﻻزم و حیاتی در حیطه آموزش و
پرورش با شکست روبـه رو شـود.
درنتیجه این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این سواﻻت است:
 معلمان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین چه میزان آگاهی دارند؟ وضعیت نگرش معلمان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونهاست؟
 معلمان نسبت به احکام سند تحول بنیادین چه میزان آگاهی دارند؟ وضعیت نگرش معلمان نسبت به احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونهاست؟
 مهمترین عوامل تاثیرگذار بر آگاهﻰ و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحولبنیادین آموزش و پرورش کدام هستند؟ و باﻻخره جهت ارتقاى وضعیت آگاهﻰ و نگرش معلمان
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نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چه چارچوب و مدل بومﻰ را
مﻰتوان پیشنهاد داد؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد.
در رویکرد کیفی ،از روش نمونهگیری هدفمند و در رویکرد کمی چون به بررسی وضعیت
موجود پرداخته شد ،از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده که مراحل انجام آن به شرح

ذیل است (.)Saroukhani, 2003
مرحلۀ یکم :بررسی ادبیات پژوهش
در این مرحله مبانی نظری ،مطالعات و پیشینه مرتبط با موضوع بررسی ،تحلیل و با
رویکردی سیستمی تنظیم و تدوین شد.
مرحلۀ دوم :مطالعه کیفی
هدف اصلی این مرحله از پژوهش ،بررسی و کاوش مفاهیم و مقولههای مرتبط با مدل
آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش و ساخت
پرسشنامه برای بخش کمی بود .بنابراین در این مرحله به دنبال دستیابی به مولفههای مدل
آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش از طریق
مصاحبههای عمیق و اکتشافی ،دادههای کیفی ﻻزم جمﻊآوری و با استفاده از روش تحلیل
محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی ،مفاهیم ،مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد
تحلیل ﻗرار گرفت ( .)Shi et al., 2005این مفاهیم ،عوامل و مقولهها مبنای تدوین ابزار
(پرسشنامه) برای دستیابی به عوامل مؤثر و شناخت ابعاد و مؤلفههای الگویی جهت ارائه مدل
آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش ﻗرار گرفت.
حاصل این بخش ،بستهای از ابعاد ،مولفههای اساسی و شاخصهای مدل آگاهی و نگرش معلمان
نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش است .به این ترتیب که از طریق مطالعه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فیشبرداری اولیه انجام و از طریق دستهبندی و جدولبندی آن
ها ،مولفهها و شاخص های اساسی شناسایی شد .از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان
آموزش و پرورش و کسب توافق ﻻزم ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهای نهایی برای مدل آگاهی و
نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش شناسایی و تعیین شد.
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مرحله سوم  :مطالعه کمی
در این مرحله ابعاد ،مولفههای اساسی و شاخصهایی که در مرحلهی کیفی به دست آمدند،
در معرض ﻗﻀاوت جامعهی آماری ﻗرار داده شد و اهمیت آنها از طریق بار عاملی به صورت
کمیمشخص شد .به این ترتیب در مرحله دوم از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده
شده است ( )Shi et al., 2005و پرسشنامه محقق ساخته ،پس از سه مرحله تعدیل و اصالحات
ﻻزم به صورت الکترونیکی طراحی شد و لینک آن در اختیار پاسخ دهندگان در ﻗالب یک دوره
ضمن خدمت شش ساعته ﻗرار گرفت.
مرحلهی چهارم :تدوین مدل
با استفاده از اطالعات به دست آمده ،مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام
سند تحول آموزش و پرورش ارایه شد.
جامعه و نمونه آماری
 .0بخش کیفی :جامعۀ آماری در این بخش از پژوهش ،خبرگان جامعۀ آموزش و پرورش
استان بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیمگیری برخوردار بوده و به اصطالح خبرگان
آگاه نام دارند .از میان این گروه 011 ،نفر بصورت نمونه گیری هدفمند برای انجام بخش کیفی
پژوهش انتخاب شدند و در فرآیند مصاحبه برگزار شده در تابستان  ،٤1شرکت کردند.
 .4بخش کمّی :گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کلیه معلمان(مدیران و
عوامل اجرایی مدارس و معلمان) استان کردستان ( 42042نفر) می باشند ،که با استفاده از
معادله کوکران ،تعداد افراد مورد بررسی برابر با  0٤2نفر ارزیابی شدند که متناسب با این تعداد
و با توجه به امکان و فرصت مناسب استفاده از لینک الکترونیکی تحت ویندوز و آندروید
) (https://survey.porseline.ir/s/NUO2urpو مهم تر از همه چون در ﻗالب یک دوره ضمن
خدمت معلمان ارائه شده بود و بدین وسیله امکان و انگیزه شرکت همه افراد نمونه وجود داشت
تعداد  0111نفر مور د مطالعه ﻗرار گرفتند و این افراد به صورت کامالً تصادفی از میان جامعه
آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها
ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی
در بخش کیفی جهت گردآوری داده ها از دو ابزار فیش و مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت
شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول
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آموزش و پرورش استفاده شد .از طریق مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فیشبرداری
اولیه انجام و از طریق دستهبندی و جدولبندی آنها ،مولفهها و شاخصهای اساسی شناسی
شد .از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان آموزش و پرورش و کسب توافق ﻻزم ،ابعاد،
مولفهها و شاخص های نهایی برای مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند
تحول آموزش و پرورش شناسایی و تعیین شد.
ابزار گردآوری داده در بخش کمّی
در مرحله کمّی پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به
مفاهیم و احکام سند تحول آموزش و پرورش ،براساس معیارهای استخراج شده که در مرحله
کیفی با مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان آموزش و پرورش و نظر نهایی اساتید راهنما
و مشاور ابعاد و مولفههای آن شناسایی و تدوین گردید ،پس از شناسایی ابعاد ،مولفهها و
شاخص ها ،پرسشنامه مدل آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول آموزش
و پرورش منتیج از نظرات نهایی تهیه و طی سه مرحله تعدیل و اصالحات ﻻزم در آن به عمل
آمد.پرسشنامه آگاهی سنجی شامل  33گویه سئوالی است که هرگویه اطالعات مربوط به یکی
از مفاهیم کلیدی و احکام سند تحول را می سنجد و پرسشنامه نگرش سنجی شامل  33گویه
عبارتی است که نگرش مخاطبین را در یک پیوستار پنج گزینه ای –از خیلی مخالفم تا خیلی
موافقم -نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول می سنجد.این پرسشنامه ها به عنوان ابزار نهایی
گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش از طریق لینک الکترونیکی مورد استفاده ﻗرار گرفتند

(.)Shyjith et al., 2008
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
پس از اجرای مصاحبه و اجرای پرسشنامه و جمﻊآوری آنها ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای آماری مناسب استفاده شد .با توجه به اینکه سواﻻت به دو دسته کیفی و کمی
طبقهبندی شدهاند در نتیجه از روش های کیفی و کمی هم برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاه
شد .برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد .در این طرح
مراحل تحلیل دادههای کیفی گردآوری شده ،در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری

انجام شده است (.)Prosser & Walley, 2005
بنابراین در مرحلۀ اول ،ابعاد اصلی و مؤلفه ها بر اساس فرآیند کدگذاری باز و محوری داده
های حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی انجام عمل پاﻻیش ،کدهای مفهومی ارائه شد و
اولویت ه ر یک از عوامل بر اساس فراوانی مفاهیم ذکر شده در مصاحبهها مشخص گردید.
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مفاهیم ،واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز و محوری بودند ( .)Shi et al., 2008هنگام
تجزیه و تحلیل دﻗیق دادهها ،مفاهیم از طریق کدگذاری ،بهطور مستقیم از رونوشت مصاحبۀ
شرکتکنندگان و یا با توجه به موارد مشترک کاربرد آنها ایجاد شدند .رونوشت مصاحبهها برای
یافتن مقوله های اصلی و فرعی و میزان اهمیت و اولویت این مقولهها بهطور منظم مورد بررسی
ﻗرار گرفتند .در بخش کمی با توجه به سؤالهای پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادههای
جمﻊآوری شده با استفاده از پرسشنامههای تحقیق ،از روشهای آماری در ﻗالب آمار توصیفی و
استنباطی از جمله میانگین ،انحراف معیار ،جداول توزیﻊ فراوانی و نمودار برای متﻐیرها ارائه
شده است.
یافتهها
در این پژوهش ،سطح آگاهی و نگرش معلمان(کلیه مدیران و کارکنان و معلمان استان)
نسبت به م فاهیم و احکام سند تحول بنیادین سنجیده شد و پیشنهادات آنان در مورد عوامل
موثر ونحوه ارتقای آن در استان کردستان ،مورد بررسی دﻗیق ﻗرار گرفت .در این بخش ،در
پاسخ به سواﻻت بیان شده در بخش اهداف ،به طور اجمالی به اهم این نتایج ،پرداختهایم.
وﺿعیت آگاهﻰ معلمان نسﺒت به مفاهیﻢ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
به طور کلی ،نتیجه ارزیابی آگاهی معلمان نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین ،از سطح
مطلوبی برخوردار نبوده است .طبق نتایج به دست آمده ،میانگین نمرات مربوط به آگاهی
معلمان از مفاهیم سند تحول بنیادین  ٤712از  41بوده است که در این میان ،باﻻترین نمره
مربوط به مفاهیم :جامعه اسالمی با نمره  0272و پایینترین نمره مربوط به بخش بیانیه
ماموریت با نمره  3بوده است .در جدول ( ) 0درصد و نمره آگاهی معلمان استان کردستان نسبت
به مفاهیم سند تحول بنیادین نمایش داده شده اند.
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جدول ( )1درصد و نمره آگاهی معلمان استان کردستان نسﺒت به مفاهیﻢ سند تحول بنیادین
شماره
سوال
0
4
3
2
2
3
1
3
٤
01
00
04
03
02
02
03
01
03
0٤
41
40
44
43
42
42
43
41
43

عنوان مفهوم یا حکم

نوع

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
مفهوم تعلیم و تربیت
ساحتهای ششگانه فلسفه تعلیم و تربیت
نظام معیار اسالمی
مبانی نظری سند تحول
هویت
نظام دوری
جامعه اسالمی
حیات طیبه
افق چشم انداز 0212
شایستگیهای پایه
بیانیه ماموریت
نظام رتبه بندی مدارس
بیانیه ارزشها
برنامه درس ملی
سنین ﻻزم التعلیم
هدف های کالن نظام تعلیم و تربیت
نظام مشاوره و راهنمای تربیتی
فلسفه تربیت رسمی عمومی
استقرار نظام 3-3-3
نظام سنجش صالحیتهای عمومی
زیرنظامهای تحولی
اهداف و راهکارهای عملیاتی
اهداف و راهبردهای کالن
نظام بالندگی شﻐلی و شایسته ساﻻری
نظام ملی تربیت معلم
رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
نظام مشارکت
میانگین کل
میانگین مفاهیم

مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم

درصد پاسخ صحیح

نمره از 41

24
22
2٤
23
22
31
31
11
23
30
02
34
3٤
24
21
21
33
33
33
22
31
23
32
3٤
23
20
31
23
3٤72
2371

372
00
0073
٤74
٤
04
172
0272
373
0474
3
372
173
372
01
01
0374
0374
0374
00
04
373
1
173
0073
0174
172
373
17٤
٤712

وﺿعیت آگاهﻰ معلمان نسﺒت به احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
میزان آگاهی معلمان نسبت به احکام سند تحول پایینتر از آگاهی آنان نسبت به مفاهیم آن
است .طبق نتایج بهدست آمده ،میانگین نمره کسب شده در زمینه آگاهی از بخش احکام سند
تحول بنیادین 3 ،از  41بوده است که در این میان ،باﻻترین نمره مربوط به فرآیند ترمیم سند با
 373و کمترین نمره مربوط به وﻇایف شورای عالی آموزش و پرورش با نمره  473میباشد.
معلمان نسبت به احکام وﻇایف وزارت آموزش و پرورش و فرآیند ترمیم سند بیشترین میزان
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آگاهی را داشتهاند و نسبت به احکام بخشهای سیاست گذاری ،برنامه ریزی و نظارت و وﻇایف
شورای عالی آموزش و پرورش ،کمترین آگاهی را داشتهاند.
جدول ( )2درصد و نمره آگاهی معلمان استان کردستان نسﺒت به احکام سند تحول بنیادین
شماره
سوال
4٤
31
30
34
33

عنوان مفهوم یا حکم
وﻇایف وزارت آموزش و پرورش
فرآیند ترمیم سند
بخشهای سیاست گذاری ،برنامه ریزی و نظارت
وﻇایف شورای عالی آموزش و پرورش
وﻇایف شورای عالی انقالب فرهنگی
میانگین کل
میانگین احکام

نوع

درصد پاسخ صحیح

نمره از 41

حکم
حکم
حکم
حکم
حکم

3٤
23
03
02
33
3٤72
31

173
373
373
473
174
17٤
3

نگرش معلمان نسﺒت به مفاهیﻢ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
سطح نگرش معلمان نسبت به مفاهیم در سطح مطلوبی ارزیابی شده است .طبق نتایج
بهدست آمده ،میانگین نمره کسب شده در زمینه نگرش نسبت به مفاهیم سند تحول بنیادین،
 2701از  2بوده است  .مفاهیم نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی ،اهداف عملیاتی و راهکارها ،نظام
بالندگی شﻐلی و شایسته ساﻻری ،باﻻترین امتیاز را در سنجش نگرش معلمان کسب کرده اند و
به مفاهیم راهبر های کالن ،سنین ﻻزم التعلیم و رهنامه تعلیم و تربیت کمترین امتیاز نگرش
تعلق گرفت .بیشترین امتیاز در طیف نگرشسنجی ،مربوط به مفهوم نظام بالندگی شﻐلی و
شایسته ساﻻری با  2724و کمترین امتیاز مربوط به سنین ﻻزم التعلیم با امتیاز  3733بودهاست.
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جدول ( )3میانگین امتیاز طیف نگرش سنجی معلمان استان کردستان نسﺒت به مفاهیﻢ سند تحول بنیادین
شماره سوال
0
4
3
2
2
3
1
3
٤
01
00
04
03
02
02
03
01
03
0٤
41
40
44
43
42
42
43
41
43

عنوان
نظام دوری
سنین ﻻزم التعلیم
ساحت های تعلیم و تربیت
بیانیه ارزشها
نظام 3-3-3
بیانیه ماموریت
راهبرهای کالن
هدفهای عملیاتی و راهکارها
چارچوب اجرایی
نظام مشارکت
حیات طیبه
رهنامه تعلیم و تربیت
نظام معیار اسالمی
نظام ارزیابی صالحیت معلمان
افق چشم انداز
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
مفهوم تعلیم و تربیت
شایستگی های پایه
فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه درسی ملی
جامعه اسالمی
نظام رتبه بندی مدارس
نظام ملی تربیت معلم
نظام بالندگی شﻐلی و شایسته ساﻻری
نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی
اهداف عملیاتی و راهکارها
نظام سنجش صالحیتهای عمومی
زیرنظامهای تحولی
میانگین کل
میانگین مفاهیم

نوع
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم
مفهوم

میانگین
2712
3733
2744
2733
2743
271٤
3713
2731
2703
273٤
37٤3
37٤3
270٤
2713
2703
2743
2703
37٤2
2713
2710
2743
2744
37٤3
2724
273٤
2720
2712
2734
2703
2701

نگرش معلمان نسﺒت به احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
سطح نگرش معلمان نسبت به احکام نیز در سطح مطلوبی ارزیابی شده است .طبق نتایج
بهدست آمده ،میانگین نمره کسب شده در زمینه نگرش نسبت به احکام سند تحول بنیادین،
 2731از  2بوده است .باﻻترین امتیاز مربوط به نگرش نسبت به وﻇایف وزارت آموزش و پرورش
در اجرای سند تحول با نمره  ،272٤و کمترین امتیاز مربوط به وﻇایف شورای عالی آموزش و
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پرورش با نمره  37٤3است .در جدول ( ) 4میانگین امتیاز طیف نگرش سنجی معلمان استان
کردستان نسبت به احکام سند تحول بنیادین نمایش داده شده است.
جدول ( )4میانگین امتیاز طیف نگرشسنجی معلمان استان کردستان نسﺒت به احکام سند تحول بنیادین
شماره سوال
4٤
31
30
34
33

عنوان

نوع

میانگین

وﻇایف وزارت آموزش و پرورش
فرآیند ترمیم سند
بخشهای سیاست گذاری ،برنامه ریزی و نظارت
وﻇایف شورای عالی آموزش و پرورش
وﻇایف شورای عالی انقالب فرهنگی
میانگین کل
میانگین احکام

حکم
حکم
حکم
حکم
حکم

272٤
2722
2743
37٤3
2713
2703
2731

درکل ،بهنظر می رسد که میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول مثبت
است و در مقایسه با نمرات کسب شده از پرسشنامه سنجش آگاهی ،نتایج حاصله در بخش
نگرش نشان دهنده دیدگاه مطلوب اکثریت معلمان نسبت به احکام و مفاهیم سند میباشد.
مهمترین ﻋوامل تاﺛیرگذار بر نگرش و آگاهﻰ معلمان نسﺒت به مفاهیﻢ و احکام سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش
برای پاسخ به این سؤال دادههای کیفی جمﻊآوری شده ،از طریق مصاحبه بر اساس روند
نظریه داده بنیاد تجزیه و تحلیل شدند که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
شرایط ﻋلّی :شرایط علّی به شرایطی گفته میشود که عامل اصلی به وجود آورنده پدیده
مورد مطالعه باشد ( .)Corbin & Strauss, 2008بنابراین ،با توجه به تحلیل نتایج حاصل از
مصاحبههای انجام شده و پاسخ مشارکتکنندگان به سواﻻت آن ،شرایط علّی در این پژوهش
که مقولۀ اصلی (مهمترین عوامل موثر بر آگاهی و نگرش معلمان نسبت به احکام و مفاهیم سند
تحول بنیادین( را تحت تأثیر ﻗرار میدهد ،شامل پنج مقوله؛ سیاستهای مدیریت منابﻊ
انسانی ،سیاستهای مالی ،سیاستهای اجتماعی ،سیاستهای پرورشی و سیاستهای آموزشی
است که ازمهمترین مقولهها و کدهای باز مربوط به شرایط علّی می توان به موارد ذیل اشاره
کرد:
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برگزاری دورههای بازآموزی و بهروز رسانی متناسب با تﻐییرات برنامه درسی در کلیه دوره
های تحصیلی ،برگزاری کارگاه ،همایش ،دوره ضمن خدمت حﻀوری و آنالین در مورد مفاهیم و
احکام سند تحول بنیادین ویژه کلیه فرهنگیان ،توجه ویژه به آموزش جامﻊ ابعاد مختلف سند
تحول در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان ،برگزاری آزمونهای جامﻊ دورهای از مفاهیم و احکام
سند تحول ،تهیه و تدوین محتواهای چندرسانه ای ،بروشور و پوسترهای آموزشی در مورد تمام
بخشهای سند تحول بنیادین و ﻗرار دادن آنها در اختیار کلیه فرهنگیان ،توجه به میزان
آگاهی افراد نسبت به مفاهیم و احکام سند در آزمونهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش،
اجرای عادﻻنه نظام رتبهبندی معلمان ،استفاده از ﻇرفیت رسانه ملی برای پخش برنامههای
آموزشی جذاب در راستای افزایش آگاهی نسبت به سند تحول بنیادین ،ارتقای سطح دانش
عمومی جامعه نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین و ...
پدیدۀ محوری ،پدیدۀ اصلی فرایند مورد مطالعه است(. )Bazargan et al., 2008پدیدۀ
محوری مدل ارائه شده ،آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند تحول بنیادین بوده که شامل 1
مقوله اصلی و  42مقوله فرعی است .مقولههای اصلی موثر بر آگاهی و نگرش معلمان شامل:
فردی ،آموزشی ،سازمانی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و فناوری است.
مقوله فردی شامل پنج مقوله فرعی سطح سواد ،رشد حرفهای ،گرایش مذهبی ،گرایش
سیاسی ،توسعه فردی است .آموزشی شامل دوره ها ،کتب ،مقاﻻت و سمینارها است .سازمانی
شامل عدالت سازمانی ،مدیریت عملکرد ،مدیریت کیفیت ،مدیریت تحول و رهبری معنوی است.
اجتماعی شامل منزلت اجتماعی معلمان ،موسسات کنکور و میزان توانمندی و آگاهی فارغ
التحصیالن است .سیاسی شامل تناسب دیپلماسی بین المللی دولت با سند تحول ،نگرش دولت
نسبت به آموزش و پرورش ،نوع رفتار با مطالبات معلمان و توجه به اشتﻐال فارغ التحصیالن
است .فرهنگی شامل میزان توجه به زبان و فرهنﮓهای بومی در سند تحول ،تناسب محتوای
سند با مقتﻀیات زمانه و تاثیر فعالیت موسسات فرهنگی دولتی بر فرهنﮓ عامه است .فناوری
نیز شامل تناسب برنامه های سند با رشد جهانی علم و فناوری ،میزان استفاده از فناوری در
پیاده سازی اهداف سند می باشد.
شرایط زمینهای ،نشان دهنده یکسری خصوصیات ویژه است که به پدیدهای دﻻلت می
کند؛ به عبارتی ،محل حوادث یا وﻗایﻊ مرتبط با پدیدهای در طول یک بعد است که در آن کنش
متقابل برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت میگیرد( .)Corbin & Strauss, 2008در
این پژوهش ،شرایط زمینه ای شامل سه مقولۀ وضعیت معیشتی فرهنگیان ،جایگاه اجتماعی
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وشرایط ادامه تحصیل آنان است .ازمهمترین مقولهها و کدهای باز مربوط به شرایط زمینه ای
می توان به موارد ذیل اشاره کرد :تعداد و کیفیت دورههای بازآموزی و بهروزرسانی متناسب با
تﻐییرات برنامه درسی کلیه مقاطﻊ ،تعداد و کیفیت کارگاه ،همایش ،دوره ضمن خدمت حﻀوری
و آنالین در مورد مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین ویژه کلیه فرهنگیان ،میزان توجه به
آموزش جامﻊ سند تحول و کلیه زیرنظام های آن در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان ،تناسب
میزان حقوق ماهیانه دریافتی فرهنگیان با نرخ تورم.
شرایط واسطهای (مداخلهگر) :شرایط واسطهای شرایط عمومی محیطی هستند که
راهبرد را تحت تأثیر ﻗرار میدهند ( .)Bazargan et al., 2008در پژوهش حاضر و بر اساس
تحلیل محتوای مصاحبهها دو مقوله خصوصیات شخصیتی فرهنگیان و سیاستهای توسعه
حرفهای تحت عنوان شرایط واسطهای شناسایی شدند.
راهﺒردها اﻗدامات یا تعاملهای ویژهای هستند که از پدیدۀ اصلی حاصل میشوند
( .)Bazargan et al., 2008راهبرد های بهبود وضعیت آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند
تحول بنیادین شامل راهبری و مدیریت ،برنامه درسی ،تامین فﻀا ،تجهیزات و فناورى ،تامین و
تخصیص منابﻊ مالی ،پژوهش و ارزشیابی ،تربیت معلم و تامین منابﻊ انسانی همراه کدهای باز
مربوط به آنها آمدهاند .ازمهمترین مقولهها و کد های باز مربوط به راهبردها می توان به موارد
ذیل اشاره کرد:
ایجاد دبیرخانه راهبری اجرای سند تحول بنیادین در ادارات آموزش و پرورش ،تدوین
چارچوب ادراکی مناسب برای فهم مناسب و یکسان از مفاهیم سند تحول ،توانمندسازی منابﻊ
انسانی بویژه مدیران مدارس در درک مفاهیم و مفاد سند ،بازنگری مقررات و آییننامهها (با
تاکید بر آییننامه اجرایی مدارس) با رویکرد تفویض اختیار و کاهش تمرکز و افزایش اختیارات
ارکان مدرسه جهت برنامهریزی و ارائه خدمات مختلف در راستای اهداف کالن و عملیاتی سند،
طراحی سازوکار ﻗانونی برای ارتباط سازمانی شوراهای آموزش وپرورش استانها با شورای عالی
آموزش وپرورش جهت ارتقای نقش شوراها در اجرای سند تحول ،استفاده از ﻇرفیت رسانه ملی
و رسانه های محلی در ترویج سند تحول بنیادین و کمک به توسعه نظام تعلیم و تربیت ،تدوین
برنامه های توسعه پنج ساله سنواتی وزارت آموزش وپرورش مبتنی بر برنامه زیرنظامهای سند
تحول بنیادین ،اصالح ساختار آموزش وپرورش متناسب با نقش و ماموریتهای جدید در سند
تحول توسط مراجﻊ ذیربط ،اجرای نظام رتبهبندی حرفهای معلمان (از ستاد تا مدرسه)،
بازنگری در جدول مواد و محتوای کتب درسی با رویکرد انعطاف پذیری و پاسخگویی به نیازهای
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محلی متناسب با مفاد سند ،طراحی سازوکارهای ﻻزم برای توزیﻊ منابﻊ مالی متناسب با برنامه و
مفاد سند در سطح ملی ،استانی و منطقهای ،برآورد منابﻊ مالی مورد نیاز برای پیاده سازی
برنامه های اجرایی زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
پیامدها ،نتایجی هستند که در اثر راهبردها ایجاد میشوند)et al., 2008

.)Bazargan

پیامدهای ارتقای نگرش و آگاهی معلمان را میتوان به ترتیب شامل تحول پویای محیط مدرسه،
ارتقای شخصیت حرفهای معلمان ،تعالی همهجانبه دانشآموزان در نیل به حیات طیبه دانست.
چارچوب بومﻰ جهت ارتقاى وﺿعیت آگاهﻰ و نگرش معلمان نسﺒت به مفاهیﻢ و احکام
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
پس از بررسی و مطالعه مبانی نظری موجود در این حوزه و احصای آگاهی و نگرش هزار نفر
از فرهنگیان استان و مصاحبه با  011نفر ازصاحبنظران در زمینه آگاهی و نگرش معلمان
استان کردستان نسبت به سند تحول بنیادین ،مقولههای اصلی و فرعی مربوط به آگاهی و
نگرش معلمان استان نسبت به سند تحول بنیادین احصا و مدل مفهومی نهایی به شرح زیر
تدوین شد.
الف-کدگذاری محوری :کدگذاری محوری عبارت از سلسله رویههایی است که از طریق
پیوند بین مقوله و مقولههای فرعی ،دادهها را با یکدیگر ارتباط میدهد .بدین ترتیب ،کدگذاری
محوری به فرآیند شکلدهی مقولههای اصلی و فرعی اشاره دارد .این کار با استفاده از یک
پارادایم( مدل الگویی یا سرمشق) انجام میشود تا روابط بین شرایط علّی ،پدیده محوری ،شرایط
زمینه ای ،شرایط میانجی ،راهبردها و پیامدها را نشان دهد.

 21آگاهی و نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ب-کدگذاری انتخابی :در این مرحله نظریه پرداز داده بنیاد مقوله محوری را که سایر مقوﻻت بر
محور آن میگردند و کلیتی را تشکیل می دهند ،به طور روش مند انتخاب و با ارتباط دادن آن
با سایر مقوله ها به نگارش نظریه اﻗدام میکند که شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در پژوهش
مطالعه شده است ،ارائه میدهد ( .)Danaeifard et al., 2005بنابراین ،مدل مفهومی ارتقای
آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان به شرح شکل  0ترسیم شده است.

شکل( )1مدل مفهومی ارتقای آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان نسﺒت به مفاهیﻢ و احکام
سند تحول بنیادین
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بحث و نتیجهگیری
همانطور که یافتههای تحقیق نشان می دهد ،در کل میزان آگاهی معلمان استان کردستان
نسبت به تمامی مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین به طور میانگین ،پایین است که نمره
آگاهی آنان نسبت به مفاهیم کمی بیشتر از آگاهی آنان نسبت به احکام بودهاست اما در کل
میزان نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول مثبت است و در مقایسه با نمرات
کسب شده از پرسشنامه سنجش آگاهی ،نتایج حاصله در بخش نگرش نشاندهنده دیدگاه
مطلوب اکثریت معلمان نسبت به احکام و مفاهیم سند میباشد .در بررسی تطبیقی با
پژوهش های مورد بررسی در ادبیات تحقیق ،تا پیش از این پژوهش ،هیچ کار مشابهی در زمینه
سنجش آگاهی معلمان نسبت به سند تحول بنیادین انجام نشده است ،اما میتوان نتایج سایر
پژوهشهای سنجش آگاهی معلمان در حوزه های متفاوت را مورد مقایسه ﻗرار داد .مطالعات
( Abdi et al (2010نشان داده است که میزان آگاهی کلی معلمان نسبت به ناتوانیهای
یادگیری دانش آموزان در سطح پایینی ﻗرار دارد و برای اصالح این وضعیت استفاده از دوره
های ضمن خدمت را پیشنهاد کرده اند.
در تحﻗیق ( Tajik (2005دریافـت شد کـه میـزان آگـاهﻰ معلـم از اهـداف درس تعلیمات
اجتماعﻰ در حد متوسط بوده ،اکثریت معلمان اطالعات و آگـاهﻰ کـافﻰ از روشهاى تدریس
نداشته و در رابطه با کـاربرد مـواد آموزشـﻰ اکثـر معلمـان بـه کتـاب درس بسنده مﻰکننـد.
همﭽنـین اکثـر معلمـان بـا اصـول و روشهاى علمـﻰ ارزشـیابﻰ ،آشنایﻰ کافﻰ نداشته و در
طراحﻰ سواﻻت امتحانﻰ از نظـر دانـش و مهـارت در سـطح باﻻیﻰ ﻗرار ندارند که این نتایج در
پژوهشهای ( Ayazi (2002( ،Babaei Mayardan (2003( ،Ameri (2005و( Najari

 Esfahani (2001نیز تایید شده است که در تمامی آنها نمره میانگین آگاهی معلمان
استانهای مختلف کشور از جمله استان های تهران ،آذربایجان ﻏربی و شرﻗی و سمنان ،نسبت
به دانش و مهارتهای حوزه حرفه معلمی پایینتر از حداﻗل ﻗابل ﻗبول بوده است .طبق نتایج
حاصله از بررسی پرسشنامههای سنجش آگاهی معلمان استان کردستان در این پژوهش،
باﻻترین میزان آگاهی معلمان مربوط به مفهوم جامعه اسالمی بوده است و پایینترین نمره
مربوط به مفهوم شایستگی های پایه و حکم وﻇایف شورای عالی آموزش و پرورش میباشد.
معلمان استان کردستان در مفاهیم هدف های کالن نظام تعلیم و تربیت ،نظام مشاوره و
راهنمای تربیتی ،فلسفه تربیت رسمی عمومی ،افق چشم انداز  ،0212هویت ،ساحتهای
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ششگانه فلسفه تعلیم و تربیت ،نظام بالندگی شﻐلی و شایسته ساﻻری ،استقرار نظام  3-3-3و
مفهوم تعلیم و تربیت ،نمره باﻻتر از حداﻗل ﻗابل ﻗبول کسب کردهاند.
از بررسی این نمرات ،چنان منتج میشود که آگاهی معلمان نسبت به مفاهیم دینی،
اجتماعی و سیاسی و نیز مفاهیم مربوط شﻐلی و معیشتی عمومی تا حد ﻗابل توجهی نسبت به
مبانی نظری سند تحول ،مفاهیم تخصصی و اهداف و راهبردهای کالن و وﻇایف و احکام مربوط
به نحوه ترمیم و اجرای سند ،باﻻتر است .بر اساس این نتایج و تحلیلهای صورت گرفته بر روی
مصاحبههای انجام شده ،یکی از اصلیترین دﻻیل این مسئله ،میتواند عدم سیاستگذاری
صحیح در زمینه آموزش های ضمن خدمت معلمان و عدم ارائه متن سند و زیرنظامهای آن به
صورت محتواهای آموزشی ﻗابل ارجاع توسط معلمین کلیه مقاطﻊ باشد .در تحلیل یافتههای
پژوهشی حاصل از مشخصات جمعیت شناختی ،مقایسه ی میانگین نظرات آزمودنیها در آگاهی
آنها نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول ،به تفکیک جنسیت ،میزان تحصیالت ،سابقه تدریس
و منطقه محل خدمت نشان می دهد که بین معلمان زن و مرد در آگاهی آنها نسبت به مفاهیم و
احکام سند تحول بنیادین ،از لحاظ آماری ،تفاوت وجود دارد و آگاهی معلمان زن نسبت به

معلمان مرد بیشتر بوده است ،که این نتیجه ،نتایج پژوهشهای ( Ameri (2005و (

Babaei

 Mayardan (2003را تایید میکند .این نتایج همﭽنین نشان میدهد که مانند نتایج
پژوهشهای (  Abdi et al (2010و ( Najari Esfahani (2001آگاهی معلمان با سطح
تحصیالت باﻻتر ،نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بیشتر است .اما سابقهی تدریس و منطقه
محل خدمت معلمان در میزان آگاهی آنها تاثیر ﻗابل مشاهدهای ندارد.
در زمینه بررسی نگرش معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین
نیز تا کنون هیچ پژوهشی در کشور انجام نشده است و بهطور کلی در این زمینه پیشینه دﻗیق و
وسیعی در کشور وجود ندارد .طبق نتایج این پژوهش ،نگرش معلمان استان نسبت به مفاهیم و
احکام سند تحول در حد مطلوبی ارزیابی شده است و میانگین کلی نمره نگرش آنان در حدود
حداکثر میباشد که در این میان مثبتترین نگرش مربوط به مفهوم نظام بالندگی شﻐلی و
شایسته ساﻻری و وﻇایف وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول با و پایینترین امتیاز
مربوط به مفهوم سنین ﻻزم التعلیم و حکم وﻇایف شورای عالی آموزش و پرورش بوده است.
طبق این نتایج و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامههای آگاهی سنجی ،معلمان
نسبت به وﻇایف آموزش و پرورش نگرش و آگاهی مطلوبی دارند ،اما امتیاز نگرش و آگاهی آنان
نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش در سطح پایینی ﻗرار دارد .به نظام شﻐلی و
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شایسته ساﻻری نیز در هر دو آزمون نگرش و آگاهی ،امتیاز مطلوبی تعلق گرفته است که ممکن
است ناشی از توجه بیشتر معلمان به مسائل شﻐلی ،حرفهای و معیشتی خود باشد که این نتیجه
توسط پژوهش ( Proser & Walley (2005نیز ارائه شده است.
در این پژوهش ،عالوه بر بررسی های فوق ،برای تعیین عوامل موثر بر نگرش و آگاهی
معلمان از سند تحول بنیادین ،از تحلیل نتایج حاصل از  011مصاحبه استفاده شده است که
بهطور کلی ،مهمترین عوامل شامل؛ شرایط علّی ،از جمله :سیاستهای مدیریت منابﻊ انسانی،
سیاستهای مالی ،سیاستهای اجتماعی ،سیاستهای پرورشی و سیاستهای آموزشی ،شرایط
مداخلهگر ،از جمله :خصوصیات شخصیتی فرهنگیان و سیاست های توسعه حرفهای و شرایط
زمینه ای ،از جمله :وضعیت معیشتی فرهنگیان ،جایگاه اجتماعی فرهنگیان ،شرایط ادامه
تحصیل و دورهای ضمن خدمت فرهنگیان میباشد .اثرگذارترین مقولههای فرعی شرایط علی
در زمینه نگرش معلمان ،مربوط به سیاست های مدیریت منابﻊ انسانی و مالی است که بر رضایت
شﻐلی آنان و جایگاه اجتماعی آنان اثرگذار است.
بنابراین ،برای افزایش تناسب آگاهی و مهارتهای حرفهای فرهنگیان با اهداف سند تحول
بنیادین ،ﻻزم است بهطور خالصه راهکارهای زیر را به کار گرفت:
 برگزاری دورههای بازآموزی و بهروز رسانی متناسب با تﻐییرات برنامه درسی کلیه مقاطﻊ برگزاری کارگاه ،همایش ،دوره ضمن خدمت حﻀوری و آنالین در مورد مفاهیم و احکامسند تحول بنیادین ویژه کلیه فرهنگیان
 توجه ویژه به آموزش جامﻊ ابعاد مختلف سند تحول در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان برگزاری آزمونهای جامﻊ دورهای از مفاهیم و احکام سند تحول در نظر گرفتن مکانیسم تشویقی برای آگاهی از سند و عمل کردن بر مبنای آن تهیه و تدوین محتواهای چندرسانه ای ،بروشور و پوسترهای آموزشی در مورد تمامبخشهای سند تحول بنیادین و ﻗرار دادن آنها در اختیار کلیه فرهنگیان
 توجه به میزان آگاهی افراد نسبت به مفاهیم و احکام سند در آزمونهای استخدامیوزارت آموزش و پرورش
عالوه بر برنامهریزی در راستای بازآموزی کارکنان ،نوع نگرش آنان نسبت به سازمان و
شرایط شﻐلی نیز در میزان آگاهی آنان موثر است .در مطالعات رفتار سازمانی ،بر نگرشهای
مربوط به شﻐل تاکید میشود و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش تعهد سازمانی،
رضایت شﻐلی و وابستگی شﻐلی میباشد ( .)Robbins, 1988بین میزان آگاهی از اهداف،
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نگرش و اخالق کاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .آگاهی از اهداف و برنامههای
بلندمدت سازمانی ،می تواند باعﺚ ارتقای نگرش مثبت کارکنان و تعهد کاری آنان شود
( .)Ahmadi, 2014افزایش آگاهی کارکنان از مسائل حرفهای خود ،باعﺚ ارتقای نگرش آنان
نسبت به سازمان و افزایش تعهد کاری آنان میشود .در مقابل ،اگر کارکنان دیدگاه مثبتی
نسبت به سازمان داشته باشند و رضایت شﻐلی آنان در حد مطلوبی باشد ،رﻏبتشان برای
یادگیری بیشتر و افزایش آگاهی در زمینه اهداف و برنامههای سازمانی افزایش مییابد( Naeli,

.)1997
بر این اساس ،میزان آگاهی و نوع نگرش معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول تاثیر
متقابلی بر یکدیگر دارند .از این رو ،عوامل مرتبط با میزان رضایت شﻐلی معلمان که تاثیر
مستقیمی بر میزان رﻏبت آنان به یادگیری مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین دارند ،عبارتند
از:
 اجرای عادﻻنه نظام رتبهبندی معلمان ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان با توجه به نرخ تورم اجرای ﻗانون نظام هماهنﮓ کارکنان دولت فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل فرهنگیان و احتساب ارتقای مدرک تحصیلی در نظر گرفتن سیستم مطلوب دریافت بازخورد عملکرد تفویض اختیار به معلمان ،مدیران و سایر کارکنان در حوزه عملیاتی خود نظرسنجی از فرهن گیان در خصوص کلیه مفاد سند و ترمیم و به روزرسانی آن با توجه بهدیدگاههای آنان
بنابراین ،عالوه بر شفافیت و اطالعرسانی صحیح محتوای سند تحول بنیادین ،استفاده از خرد
جمعی و مشارکت خود معلمان در تدوین مفاهیم و احکام آن و نیز در فرآیند ترمیم سند ،باعﺚ
همسویی ب یشتر آنان با اهداف سازمانی آموزش و پرورش خواهد شد .افزایش ارتباطات درون
سازمانی به شکل عمودی و افقی و برگزاری جلسات هم اندیشی دورهای در سطح مدارس و
ادارات مناطق ،در به ثمر رساندن اهداف و احیای حس تعهد معلمان نقش بهسزایی دارد .نقش
آموزش کارکنان و ارتقای سطح تحصیلی ،شایستگی و مهارتهای ایشان بسیار با اهمیت است.
این نتیجه در پژوهش ( )Tadrishassani, 1997نیز تایید میشود که برای اینکه کارایی شﻐلی
معلمان باﻻرود ،معلمان باید از رﻏبت شﻐلی ،خوشنودی شﻐلی و تعهد سازمانی باﻻیی برخوردار
باشند.
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