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 چکیده 

 ندس به نسبت کردستان استان معلمان نگرش و آگاهی ميزان هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر هدف:

 آموزش و پرورش و ارائه مدل بومی جهت ارتقای این نگرش و آگاهی بود. بنيادین تحول

و  عوامل مؤثر بر نگرش شناسایی برای. است تحليلی - توصيفی رویکرد با کيفی هشپژو نوع از حاضر پژوهش روش:

 مصاحبه هاینمونه سندکاوی، برای انتخاب و کيفی محتوای پس از تحليل آگاهی معلمان نسبت به سند تحول بنيادین،

ها از طریق داده .شد ستفادهسازی سند تحول بنيادین، انظران در زمينه پيادهمعلمان و صاحب از نفر ۱۰۰ مشارکت از

 علی، شرایط گرفتن نظر در و با ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحليل شدندمصاحبه نيمه

 استان معلمان نگرش و آگاهی ارتقای راستای در عملياتی راهبردهای و راهکارها گر،مداخله شرایط و ایزمينه شرایط

 مدل یک صورتبه و تحول سند گانهشش هاینظام زیر قالب در وپرورشآموزش بنيادین تحول ندس به نسبت کردستان

 اده شد.کنندگان استفمشارکت توسط اعتباریابی یا کنترل تکنيک مبنای برای تأمين اعتبار نيز بر. شد پيشنهاد

 یهاتاسيسلی، ما یهااستيسی، انسانمنابع  تیریمد یهااستيسی ازجمله عل   طیشراترین طورکلی، مهمبه ها:یافته

و  انيفرهنگ یتيشخص اتيخصوص شامل گرمداخله طیشرای، آموزش یهااستيسی و پرورش یهااستيسی، اجتماع

 طیشرا، انيفرهنگ یاجتماع گاهیجا، انيفرهنگ یشتيمع تيوضعای شامل نهيزم طیشرای و اتوسعه حرفه یهااستيس

 مدرسه، ارتقای محيط پویای بودند. پيامدهای الگو هم شامل تحول انيدمت فرهنگضمن خ یهاهدورو  ليادامه تحص

 الگو این هایویژگی ازجملهطيبه است.  حيات به نيل در آموزاندانش جانبههمه تعالی معلمان و  ایحرفه شخصيت

 .کرد اشاره نگریواقع دن وبو بدیع بودن، اختصاصی علمی بودن، مخاطبان، هایویژگی به توجه بودن، بومی به توانمی

 

 .احکام، مفاهيم ،معلم ،نگرش ،آگاهی ،پرورش وآموزش بنيادین تحول سند: هاکلیدواژه
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 و بیان مسئله  مقدمه

 ازملو از تربيتوتعليم بباار از برخى زعمبه و ستا یرپایىد مبحث شىزموآ هاینظام در لتحو مقوله

 لسا از بعد در مهم ینا .ستاتقایى ار و درپیپی اتتغيير و مستمر لتحوزش، موآ هاینظام اىالیتجز

 شخيز اىبر نجها ىهارکشو غلبا و (Ghourchian, 2000) یافت تریعينی دنمو نياد در ۱٩4٥

زى، سازبارى، معماوى، کازبا فکر به فزاینده تتحوال و نشتابا هیندآ وسویسمت به دننها مگا و دمجد

 خوردهشکست رکشو دو نميا ینا در که نددفتاا خویش شىزموآ هاینظام در ساسىا لتحو و تغيير

، مدرآکا هایآموزشهای مينهز در وزهمرا و برخاستند جنگ خاکستر از سوارققنو که جهانى جنگ

 تتحقيقا طبق -پنژا و نلماآ یعنى - هستند تازیکه ورىفنا و دقتصاا و صنعت وشى زموآ وپيشر منظا

 به نسبت تقایىار و سریعجا، به تتحوال و شىزموآ منظا زىسازبا نمدیو را دخو بشتا ینا دوموج

 (.Rahimi, 2014) هستند خویش شىزموآ منظا اىمحتو و مينهر، زساختا

 را آن آميزموفقيت اىجرا تواندنمی تحولى برنامه آميزموفقيت تدوین ستا مبرهن و مهم نچهآ    

 تدوین) دشو منجاا باید نچهآ گفتن از( ىتژاسترا اىجرا) رکا دادن مانجا هميشه وکند  تضمين

 که گرددیم بر ۱36۷ سال به رانیا وپرورشآموزش نظام در تحول جرقه. ستا ترمشکل( ىتژاسترا

 و ماند مسکوت سال ٩ مدتبه طرح نیا. گرفت نام وپرورشآموزش نظام نیاديبن رييتغ عنوان تحت

 "وپرورشآموزش یمل سند" عنوان تحت و یاسالم یشورا مجلس به یاحهیال قالب در ۱3۷6 سال در

ی فرهنگ انقالب یعال یشورا ۱3۸6 سال در و ماند مجلس در سال ۱۰ بیقر هم سند نیا. دیگرد ارائه

 سند" عنوان تحت مجدداً و شد یاسالم یشورا مجلس نیگزیجا ،عنوان مرجع قانونی تصویب سندبه

یبررس با ۱3۸٩ بهشتیارد در ابتدا. شد یبررسمطرح و  شورا این در "وپرورشزشآمو نیاديبن تحول

 بیتصو به یکارشناس جلسه 2۰ یط و کارشناسان و نظرانصاحب از نفر ٥۰۰ توسط های مختلف

 انقالب یعال یشورا جلسه ۱6 در یبررس و ارائه یط و ازآنپس و ديرس وپرورشآموزش یعال یشورا

 استیر توسط ۱3٩۰ آذر 22 در سند ییرونما از پس و ديرس بیتصو به ۱3٩۰ مهرماه در یفرهنگ

 چند در و حاضر حال در سنداین . شد ابالغ وپرورشآموزش به ابالغ وقت، جهت یجمهور محترم

 و موضوع ترینمهمگذرد، یم آن گذاشتن اجرا مرحله به و بیتصو از سال ۷ حدود که رياخ سال

 یآموزش نظام کل تأثرش و تأثير رهیدا نوعیبه و بوده است کشورمان یآموزش نظام غالب گفتمان

 بر یمبتن نگرندهیآمند، جانبه، نظام، همهایشهیر و قيعم یتحول سند نیا. است برگرفته در را کشور

 وپرورشآموزش نیاديبن تحول سند بیتصو و نیه، تدويته. است یاسالم معارف و یانيوح هایآموزه

. دانست وپرورشآموزش در یعطف نقطه دیبا دیتردیب را یفرهنگ انقالب یعال یشورا در ۱3٩۰ سال از

ی و احکام آن ديکل ميمفاه به سند انیمجر نيراست باور و درست درک ازمندين، مهم سند نیا یاجرا

 یعال یشورا کل ريدبدر همين راستا،  .باشدیم -کشندیم دوش به را سند ییمعنا یاصل بار که -

 مراجع درتحول بنيادین  سند ميمفاه نييتب سال را ۱3٩۷ سال کشورمان وپرورشزشآمو

 رييغت است معتقد و دانسته معلمان یعنی سند یاصل انیمشتر و مخاطبان انيم در و یريگميتصم
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 ,Navid adham) باشدیم آن تیهدا نحوه و سند مطالبات از انیمجر یکاف اطالع ازمندين موجود وضع

2018.) 

 یشتريب حیتشر و نييتب به ازين سند نیا در مندرج احکام زين و ینظر و یفلسف ميمفاه ازآنجاکه    

 ،یولتح اسناد اثربخش و کامل تحقق ازآنجاکه و باشند یبرداربهره قابل مخاطبان عموم یبرا تا دارند

 مشارکت ویژهبه بردارانبهره و انیمجر یتمام مشترک فهم و یذهن ییهمگرا هیسا در تنها و تنها

 بخش عمده که وپرورشآموزش نظام مؤلفه ترینمهم و نیتریاصل عنوانبه معلمان یعمل و ینظر

 از سال هفت از شيب گذشت با کهنیا به توجه با لذا ،دآییم دست به دارند عهده به را سند یاجرا

 اطالع جه،ينت در گردد،یم اجرا کندیبه ای و نشده اجرا ای آن یهابخش از یليخ هنوز سند، بیتصو

 سند یاجرا شبرديپ و تیهدا حوزه در یممتاز نقش تواندیم راستا نیا در معلمان نگرش و یآگاه از

 شکست ای تيموفق در کنندهنييتع و یاصل عوامل از یکی یآموزش نظام هر در معلم. باشد داشته تحول

 نظام یبررس برای: سدینویم کوک و ليانهو از نقل به فرجاد. باشدیم یدرس و یآموزش هایبرنامه

 کی اراعتب رایز دارد، یتيوضع چه یآموزش نظام درون در معلم مينيبب است یکاف کشور کی یآموزش

 ,Ghaseminejad & Esmaeili) است وابسته نظام آن معلم مقام اعتبار و یآگاه به یآموزش نظام

2005.) 

 رشما به شىزموآ جدید یهابرنامه اىجرا مپيشگا معلم ،مختلف ىهارکشو تربيت و تعليم منظا در    

 طفاعو آورىپدید در فشگر نقشى او ىهارفتار و ستا طتباار در آموزاندانش با دائم طوربه و رودمى

 یديکل ابزار وپرورشآموزش که است پرواضح (.Ghulami and Hoseinchari, 2012) دارد آموزاندانش

 ربش حقوق و یشهروند حق نیتمری، سازی، دموکراس، تجارییاقتصاد ، رشدیانسان توسعه نوع هر

. را داشته باشد شرط چند دیبا کند فایا را مهم نقش نیا بتواند وپرورشآموزش کهنیا یبرا و است

 کليدواژه تحولو  باشد گذاراناستيس و گيرانتصميم تیاولو؛ باشد یمل سطح پروژه از یبخشاینکه 

. (Milton, 2018) شود تیحما معلمان خود وسيلهبه تحول نیا آن از ترمهم و وپرورشآموزش نیا

ر ب تأثيرگذاری به خاطر یکی یآموزش تحوالت ندیفرا در توانندیم یاصل سطح دو در معلمان درنتيجه

 یکار مؤثر یهاتيفعال به خاطر یگرید و معلمان یهاهیاتحاد قیطر از یآموزش هاییمشخط

 و مستمر تأثير به خاطر معلمان .باشند نیآفرنقش (Milton, 2018) درس یهاکالس در شانروزانه

 هرگونه یرهبر بلکه و راهنما نقش دارند آموزاندانش بر وپرورشآموزش ندیفرآ طول در که یمداوم

 تحوالت به (Kreutzer, 2018)در این راستا  (.Kelly, 2018) دارند وپرورشآموزش در را رييتغ و تحول

 کردهاشاره یآموزش تحول در معلمان نقش به حاال؟ چرا ن؟یا چرا که مضمون نیا باوپرورش آموزش

 و افتدیم اتفاق یميت قالب در تحول بلکه فتديب اتفاق فرد و جزء سطح در تواندینم تحول که است

 .هستند وپرورشآموزش یکار ميت نیترقدرتمند و ترینبزرگ معلمان

 حالدرعين و مسلط هاآن از دهستفاا در و شتهدا تسلط هادهبررا وها دیدگاه اعنوا رب باید نمعلما    

( ب ایحرفه گاهىآ شتندا( الف: ستا ىکليد مقوله دو ممستلز عموضو ینا و باشند پذیرفنعطاا
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 Ghaseminejad and) باشدمی شنگر و گاهىآ ستارا ینا در مهم ازملو از یکى ا. لذشنگيزا و شنگر

Ismaeili, 2004). بيشتر یندبنيا لتحو سند به نسبت نمعلما شنگر و گاهىآ سىربر اینبنابر 

 گاهىآ ونبد و هستند شىزموآ منظا هایمؤلفه مؤثرترین نمعلما که ستا ورتضر داراى جهتازآن

 جهامو مشکل با قطعاً آن اىجرا سند آن محکاا و مفاهيم به نسبت نناآ مثبت شنگر همچنين و زمال

 و مقتضى هایچارچوب و هارهکارا تواندمی نمعلما شنگر هنحو و گاهىآ انميز از عطالا. شد هداخو

 .آورد همافر سند بهتر هرچه اىجرا اىبر ترميمى

 نلمامع نگرش و گاهىآ ضعيتو که است سؤاالت نیا پاسخ افتنی دنبال به قيتحق نیا جهينت در    

 لتحو سند احکام به نسبت نمعلما ؟ستا چگونه رشوپروآموزش یندبنيا لتحو سند مفاهيم به نسبت

 شنگر و گاهىآ بر تأثيرگذار ملاعوترین مهم ؟نددار یآگاه و نگرشى چه وپرورشآموزش یندبنيا

 جهت باالخره، و ؟هستند امکد وپرورشآموزش یندبنيا لتحو سند محکاا و مفاهيم به نسبت نمعلما

 وپرورشآموزش یندبنيا لتحو سند محکاا و مفاهيم هب نسبت نمعلما شنگر و گاهىآ ضعيتو ىتقاار

 داد؟ دپيشنها توانمی را بومى بچورچا چه

 

 ینظر یمبان

 آگاه معلمان از بودن یبرخوردار به منوط کشور یرسم تيترب و ميتعل نظام اهداف تحقق یاصل بخش

 آیدمی رشما به تربيت و تعليم صلىا عامل و ارگزرکا جهتازآن معلم(. Elbaz, 1991) است ستهیشا و

 رظهو منصه به و شودمی محقق وى توسط درنهایت ،شىزموآ منظا متعالى نيز و یىاجرا افهدا که

 و تخصوصيا لکما و متما ىنمازبا به باید دارد، که ىبرتر نقش یواسطهبه معلم ،نتيجه در. رسدمی

 (.Mehrmohammadi, 2017) دشو تبدیل شىزموآ منظا هر بمطلو هایکيفيت

نيز درواقع بخش اصلی هویت انسان است و مرکز و محور روانشناسی اجتماعی است که بر  ۱نگرش    

 هددانگاره فرد را تشکيل میرفتار، پردازش اطالعات و رویارویی اجتماعی تأثير گذاشته و بخشی از خود

(Bohner and Wang, 2005). هـب تمایلو  اختشن -سحساا بر مشتملو  ارپایدمی نظا هاشنگر 

د، فری هاشتدابرو  تطالعاو ا اتمعتقدو  هاوربا، تفکررا  هاشنگر شناختی عنصر هستند که لـعم

 Haider and) نظران متعددی ازجملهصاحب (.Friedman, 1970) هددمی تشکيل شياو ا هاادیداز رو

Frensch, 2002) و ( (Osgood, 2010 یناند. اداده ارقر مطالعه ردمورا  هاشنگر شناختیی هاجنبه 

 قائل ربسيا هميتا نددار هاادیدو رو عضااز او که تحليلیو  نناآ یهاورباو  ادفرا ناختـش ایبر هیدگاد

و  شيوه به نشـکو وا خگوییـپاس دهاـمرا آ درـف هـک داندمی ثابتی نسبتاً عقاید ار هانگرشو  ستا

 دـندایم رتبطـم ادرـفا شناختیعصب و هنیذ گیدماآ با را هاشنگر نيز رتلپوآ .کندمی صاـخروش 

 و شياای متما به شخص یهاپاسخ بر یدآیم ستدبه تجربه راه از که یهاگیدماآ ستا معتقد و

                                                           
1. Attitude 
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 ینا از. اردگذیم تأثير پویا و مستقيم تیرصو به د،گيریم ارقر طتباار در هاآن با که یهاموقعيت

 همين از را هاشنگر نيز نبایر و نسورندا. هستند موختنیآ ،منفی یا مثبت از عما هاشنگر هیدگاد

 .(Karimi, 1999) دـنندایم پذیرتغيير و موختنیآ را هاآن و اندداده ارقر سیربر و موردمطالعه منظر

 یتربيت اصل این است که انسان نسبت به مسائلوشناسی و تعليمنظران جامعهطبق نظر اکثر صاحب

کند نگرش موافق پيدا کند و نسبت به موانع و مشکالتی که که او را در رسيدن به اهدافش یاری می

 مانند نیاهشگروپژ .(Fergas, 2004) شوند نگرش منفی در او پدید آیدهایش حائل میبين او و هدف

( (Griswold, 1999 و ( (Jett and Shafer, 1993 و رـتغيي دـینارف در هاشنگر که مهمی سهم بر نيز 

 و تعليم آموزاندانش به نمعلما شنگر و انددهکر تأکيد نددار و شتهدا وپرورشآموزش رساختا حصالا

 هایبرنامه دپيشبر و تدوین و لتحو و تغيير دیجاا یبر خوبی و مناسب طالعاتیا منبع را تربيت

 عامل را دخو حرفه و هابرنامه زان،آمودانش به نمعلما شنگر نيز (Ernest, 1989) .اندنستهدا شیزموآ

 دعتقاا به. دگيریم رتصو شیزموآ تصالحاا ایبر که نددایم هاییتالش موفقيت و دپيشبر در مهمی

(1997 Janiak, )زمال اتتغيير و تصالحاا از ریبسيا که ستا هشد باعث نمعلما شنگر گرفتن هیددنا 

 وپرورشآموزش نیاديبن تحول یمل سند .دوـش روروبه شکست با وپرورشآموزش حيطه در حياتی و

 ,Kolnat and Shiri) است کرده یاساس و ژهیو توجه است یتيترب نظام هر یاصل رکن که معلم به

2016( .)Annani Sarab, 2018) یندبنيا لتحو سند در اىحرفه هویت بعد از معلم هجایگا صخصو در 

 و ىگریتاهد نقش که عنصر مؤثرترین عنوانبه رکشو تربيت و تعليم منظا در معلم که شتهدا رهشاا

 هجایگا و نقش یبررس در  (Ahmadi and Abbassi, 2016) نيهمچن. ستا هشد معرفى دارد زىلگوساا

 صلىا نقش و فيعر هجایگا معلم که ندافتیدر ىهبرر معظم ممقا هیدگاد از یندبنيا لتحو سند در معلم

 هشگروپژ یک بلکه مندرکا یک نه معلم ل،تحو سند در همچنين. ددار تربيتتعليم منظا در هندزسا و

 .باشدمى جایگزین غيرقابل و بدیلبى هشگروپژ و دستاا ممقا در معلم نقش که ستا دستاا و

 

 پژوهش یشناسروش

 این شده است. بنياد استفاده داده کيفی روش از تحقيق انجام در پژوهش، موضوع ماهيت به توجه با

 یهنظر .(Hafeznia, 2004بود ) خواهد کاربردپذیر و مناسب که انجامدمی اینظریه تساخ به روش

شود می توليد اجتماعی تحقيق برمبنای و استقرایی صورتبه که هاستداده از نظریه کشف ميدانی

(Khorshidi and Ghoreishi, 2003)شود. این روش . در این روش، نظریه در واقع براساس داده بنا می

خاص، راهبرد پژوهشی یا عالئق نظری مشخصی تعهدی  ةوعی از پژوهش است که به هيچ نوع دادن

های مفهومی است که مفاهيم است. در واقع ترکيب داده در قالب چارچوب ةندارد و تنها در پی توسع

ها بهآوری نظامند دادهشود یعنی از جمعها ساخته میها و تحليلدر رفت و برگشت دائم ميان داده



24۸   ...مدل بومی ارتقای آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان 

 

 باز، کدگذاری مرحله سه اجرای به بنياد، روش داده در دانش توليد و داده آید. گردآوریدست می

 .(Najari Esfahani, 2001است )وابسته  انتخابی و محوری

 ارائه است از عبارت که-نيز پژوهش هدف تحقق الزمه حاضر، پژوهش ماهيت اقتضائات بر عالوه    

 روش کاربرد -تقای آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند تحول بنيادینمدل چارچوب بومی برای ار

 از طرحی ارائه منظوربه (Corbin and Strauss, 2008) که است اصطالحی پارادایم،. است بنياد داده

 ارائه دهد،می نشان آن دادن از رخ حاصل نتایج و چگونگی چرایی، از جانبههمه توضيحی که پدیده

 شرایط شامل شرایط،. الف :اندچنين برشمرده نيز را پارادایم هایمؤلفه و دهندهتشکيل اجزای. کنندمی

 Corbinپيامدها ). ج ها؛تعامل/ عمل. ای؛ بزمينه شرایط گر،مداخله یا دخيل شرایط ساز،سبب یا عل ی

and Strauss, 2008.) 

 گیرینمونه شیوه و نمونه حجم میدان پژوهش،

ز نفر بودند. برای این بخش ا 24۱2٥ليه معلمان استان کردستان به تعداد ميدان پژوهش شامل ک

 گيری برخوردارآموزش و پرورش که از سوابق اجرایی در سطوح مختلف تصميم پژوهش خبرگان جامعة

نفر  ۱۰۰بودند و به اصطالح خبرگان آگاه نام دارند انتخاب شدند از ميان این گروه پس از مشارکت 

 وگان تشکيل دادند کنندنفر از مشارکت ۱۰۰یعنی نمونه انتخابی را  .نظری حاصل شد از آنان اشباع

  .کردند شرکت ۱3٩۷ تابستان در برگزارشده مصاحبه ندیفرآ در

 هاداده گردآوری ابزار

ای هها از دو ابزار فيش و مصاحبه نيمه ساختاریافته جهت شناسایی ابعاد و مؤلفهجهت گردآوری داده

 رایب .استفاده شد وپرورشو احکام سند تحول آموزش يمو نگرش معلمان نسبت به مفاه یمدل آگاه

 یافتهمصاحبه نيمه ساخت راهنمای یک ((Sterberg,  2014 آموزشی روش مطابق هاداده آوریجمع

 اب محققان. شد تهيه مصاحبه اکتشافی، چند و سوابق مرور از شدهحاصل حساس مفاهيم مبنای بر

 فافش به مصاحبه سير که ای بودگونهبه هاسؤال. پرداختند بحث طرح به مصاحبه راهنمای به توجه

 سازیپياده و ضبط معلمان، اجازه از کسب ضمن هامصاحبه. بيانجامد معلمان تجربه بيشتر هرچه شدن

درنتيجه از طریق مطالعه مبانی نظری و پيشينه پژوهش و از طریق مصاحبه  .شد کدگذاری سپس و

 یاهمدل آگهای نهایی برای ها و شاخصنيمه ساختاریافته با خبرگان و کسب توافق الزم، ابعاد، مؤلفه

 .شناسایی و تعيين شدوپرورش و احکام سند تحول آموزش يمو نگرش معلمان نسبت به مفاه
 هاداده تحلیل

ها ها و اینکه گزارهفتهدقت بيشتر و اطمينان باالتر از حصول یا برای ها،مصاحبه سازیپياده از پس

هم  های کمی وهای واقعی بنيان نهاده شوند تحليلی کيفی هم از دادهی مستند از دادهکامال ًبر زمينه

یافته گردآوری شدند و نيز یک تحليل ها کاماًل سازمانهای کيفی صورت گرفت. یعنی دادهاز داده

 جمله به جمله هارت گرفت و بعد مصاحبههای گردآوری شده صواستقرایی کاملی از مجموعه داده

 یعنی مفاهيم مستتر در دل مجموعةشد  انجام باز کدگذاری یا اوليه کدگذاری ابتدا. شد کدگذاری
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 از ترین اجزاء مفهومی تقسيم شدند و پسهای گردآوری شده شناسایی و در واقع به کوچکداده

 در جانبه مقوالت،همه ارتباط به محوری، کدگذاری سطح در هاآن ميان ارتباط و مقوالت تشخيص

ها داده اقدام و محورهای اصلی در مجموعةبندی مفاهيم تر یعنی دستهگسترده شبکه یک قالب

 مفاهيم شناسایی شده در دو مرحلةها و با توجه به کد انتخابی، کدگذاری مرحله مشخص شد. در

 های که در تدوین تئوری نقشو بر بخش گذاری پرداخته شدقبلی، به استحکام بيشتر فرایند کد

 کيد شد.أتری داشتند تمهم

 پایایی و روایی

 مشخص کردن به (Marshal and Rassman, 1998) مالک استناد به پژوهش، روایی تأمين منظوربه

عناصر  محتوای تعيين) پارامترها تعيين و موردتحقيق جامعه کردن محدود و تحقيق روند دقيق

 شرایط ای،زمينه شرایط عل ی، شرایط محوری، مقوله شامل دوری نظام اجرای رایندف دهندهتشکيل

 بر عالوه. شد پرداخته پژوهش تشریح در آن( منفی و مثبت پيامدهای و عوامل تعامالت گر،مداخله

کنندگان مشارکت از Silverman, 2002) ) اعضا توسط اعتبار یابی یا کنترل تکنيک مبنای بر این

 روش از روایی تأمين در .دهند نظر آن صحت مورد در و کنند ارزیابی را کلی هاییافته تا شد خواسته

 با تحقيق از حاصل نتایج Silverman, 2002) ) پيشنهادیِ روشِ این در. شد استفاده نيز ایمقایسه

 Corbin and) تکنيک مطابق )پایایی( تکرار قابليت خصوص شد. در مقایسه هاپژوهش سایر نتایج

Strauss, 2008) کلی قواعد تعقيب و مشابه نمونه حاضر، پژوهش نظری نگرش گرفتن نظر در با 

 تحليل ار هایافته قادرند محققان سایر مشابه، شرایط سایر اضافهبه وتحليل،تجزیه اطالعات و گردآوری

 .برسند یکسان نظری توضيحات به پدیده این درباره و تکرار نموده را تحقيق و

 

 ی پژوهشهاافتهی

نظران در نفر از صاحب ۱۰۰پس از بررسی و مطالعه مبانی نظری موجود در این حوزه و مصاحبه با  

های اصلی و فرعی مربوط به آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان نسبت به سند این مورد، مقوله

 خراج گردید. شرایطاست به شرح ذیل تحول بنيادین آموزش و پرورش احصاء و مدل مفهومی نهایی

 Corbin and) موردمطالعه باشد پدیده آورنده به وجود اصلی عامل که شودمی گفته شرایطی به عل ی

Strauss, 2008). شده و پاسخ مشارکتانجام هایمصاحبه از حاصل نتایج تحليل به توجه بنابراین، با-

ترین عوامل مؤثر بر آگاهی لی )مهماص مقولة که پژوهش این در عل ی کنندگان به سؤاالت آن، شرایط

پنج  شامل دهد،می قرار تأثير تحت ( را و نگرش معلمان نسبت به احکام و مفاهيم سند تحول بنيادین

 هایهای اجتماعی، سياستهای مالی، سياستهای مدیریت منابع انسانی، سياستمقوله؛ سياست

آمده  عل یهای باز مربوط به شرایط ها و کدمقوله( ۱)های آموزشی بود. در جدول پرورشی و سياست

 است.



2٥۰   ی آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان...مدل بومی ارتقا 

 
 بنیادین تحول سند به نسبت معلمان نگرش و آگاهی بر مؤثر علّی شرایط به مربوط باز هایکد و هامقوله :(۱)جدول 

شرایط 

 علی

 های اصلیمقوله

ه 
ين
زم

ير
تأث

 

 های بازکد های فرعیمقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مدیریت منابع انسانیسياست

آ
ی
اه
گ

 

تناسب آگاهی و 

ای های حرفهمهارت

فرهنگيان با اهداف سند 

 تحول بنيادین

 رسانی متناسب با تغييرات برنامه درسی کليه مقاطعروزهای بازآموزی و بهبرگزاری دوره

 انفرهنگيبرگزاری کارگاه، همایش، دوره ضمن خدمت حضوری و آنالین در مورد مفاهيم و احکام سند تحول بنيادین ویژه کليه 

 توجه ویژه به آموزش جامع ابعاد مختلف سند تحول در برنامه درسی دانشگاه فرهنگيان

 ای از مفاهيم و احکام سند تحولهای جامع دورهبرگزاری آزمون

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

های سند تحول بنيادین و قرار دادن پوسترهای آموزشی در مورد تمام بخش ای، بروشور وتهيه و تدوین محتواهای چندرسانه

 ها در اختيار کليه فرهنگيانآن

 وپرورشهای استخدامی وزارت آموزشتوجه به ميزان آگاهی افراد نسبت به مفاهيم و احکام سند در آزمون

 

ش
گر
ن

 

 

 

 رضایت شغلی

 بندی معلماناجرای عادالنه نظام رتبه

 ضعيت معيشتی فرهنگيان با توجه به نرخ تورمارتقای و

 اجرای قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت

 فراهم کردن زمينه ادامه تحصيل فرهنگيان و احتساب ارتقای مدرک تحصيلی

 در نظر گرفتن سيستم مطلوب دریافت بازخورد عملکرد

 های آنانن با توجه به دیدگاهروزرسانی آنظرسنجی از فرهنگيان در خصوص کليه مفاد سند و ترميم و به

 

ش های مالیسياست
گر
ن

 

 بودجه مدارس

 ساخت و نوسازی مدارس متناسب با نياز مناطق مختلف

 سازی کليه مدارستجهيز و هوشمند

 توزیع عادالنه سرانه مدارس
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 اجرای نظام عادالنه حقوق و دستمزد مدیریت مالی  

 

 

 

 های اجتماعیسياست

ی
اه
آگ

 

دانش  ارتقای سطح

عمومی جامعه نسبت به 

مفاهيم و احکام سند 

 تحول بنيادین

 های آموزشی جذاب در راستای افزایش آگاهی نسبت به سند تحول بنيادیناستفاده از ظرفيت رسانه ملی برای پخش برنامه

 آموزان کليه مقاطعهای آموزشی برای والدین دانشبرگزاری کارگاه

 گاره جهت آموزش مفاهيم و احکام سنداستفاده از تراکت، بنر و دیوارن

 

ش
گر
ن

 

 

دیدگاه جامعه نسبت به 

 منزلت اجتماعی معلمان

 بينانه نسبت به شغل معلمیهای مختلف اجتماعی جهت ایجاد نگرش واقعاستفاده از ظرفيت رسانه

 کنندگی به یک ارگان مولد و اثرگذاروپرورش از مصرفاصالح دیدگاه دولت نسبت به آموزش

 

 

 های پرورشیسياست
 

ش
گر
ن

 

 

سازی عملی مفهوم پياده

های حيات طيبه در برنامه

 پرورشی مدارس

 های تربيتی جالب و متنوع در تمام مقاطعتربيت مربيان پرورشی خالق، آگاه و پویا برای طراحی و اجرای برنامه

 های اجتماعیسيبهای توانمندسازی دانش آموزان در زمينه پيشگيری و مقابله با آتدوین برنامه

 های پرورشی مدارسهای زندگی در قالب برنامهآموزش مهارت

 های مفيد پرورشیآموزان در برنامههای تفریح جهت افزایش مشارکت دانشاستفاده از ظرفيت زنگ

 

 

 

 های آموزشیسياست
 

ش
گر
ن

 

های تعادل ميان آموزش

ای و علمی، عملی، حرفه

دینی در برنامه  –اخالقی 

 ملی درسی

 

 



2٥2   ان استان کردستان...مدل بومی ارتقای آگاهی و نگرش معلم 

 

 . پدیدة محوری مدل(Bazargan et al., 2008) است موردمطالعه فرایند اصلی پدیدة ،محوری پدیدۀ

 24مقوله اصلی و  ۷ شامل که بوده آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند تحول بنيادین شده،ارائه

وزشی، سازمانی، فردی، آم شامل: آگاهی و نگرش معلمانمؤثر بر  های اصلیمقوله مقوله فرعی است.

 اجتماعی، سياسی، فرهنگی و فناوری هستند.

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

 سازمانی شاملمقوله ها، کتب، مقاالت و سمينارها است. شامل دورهتوسعه فردی است. مقوله آموزشی 

مقوله د، مدیریت کيفيت، مدیریت تحول و رهبری معنوی است. عدالت سازمانی، مدیریت عملکر

ن التحصيالاجتماعی شامل منزلت اجتماعی معلمان، مؤسسات کنکور و ميزان توانمندی و آگاهی فارغ

المللی دولت با سند تحول، نگرش دولت نسبت به سياسی شامل تناسب دیپلماسی بينمقوله است. 

التحصيالن است. مقوله فرهنگی لبات معلمان و توجه به اشتغال فارغوپرورش، نوع رفتار با مطاآموزش

های بومی در سند تحول، تناسب محتوای سند با مقتضيات زمانه شامل ميزان توجه به زبان و فرهنگ

فناوری نيز شامل تناسب مقوله عامه است. و تأثير فعاليت مؤسسات فرهنگی دولتی بر فرهنگ

سازی اهداف سند انی علم و فناوری، ميزان استفاده از فناوری در پيادههای سند با رشد جهبرنامه

 شده است.های باز مربوط به هرکدام شرح دادهبرده و کدهای ناممقوله (2)باشد. در جدول می

 
  به نسبت معلمان نگرش و آگاهی محوری پدیده به مربوط باز کدهای و هامقوله :(2)جدول 

 بنیادین تحول سند
ذاری گکد

 انتخابی

 گذاری بازکد گذاری محوریکد

پدیده 

 محوری

 های بازای از کدخالصه مقوالت فرعی مقوالت اصلی

ی
اه
آگ

 و 
ش
گر
ن
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لم
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ت
سب
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س
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تح

 
ن
دی
نيا
ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد فردی

 

 

 سطح سواد

 مدرک تحصيلی 

 رشته تحصيلی 

 های ضمن خدمت گذرانده شدهتعداد دوره 

  های پژوهشیميزان فعاليتتعداد مقاالت، کتب و 

 

 

 ایرشد حرفه

 پایه شغلی 

 رسته شغلی 

 های آموزشیعضویت در گروه 

 های علمی معلمانعضویت در انجمن 

 عضویت در شوراهای علمی، اداری و پژوهشی 

 

 گرایش مذهبی

 تعصب مذهبی کورکورانه 

 گرایش به تندروی و عدم آزاداندیشی 

 ابلمهارت تفکر انتقادی و احترام متق 

 ای و حزبیوابستگی فرقه  گرایش سياسی

 استقالل فکری سياسی 
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 توسعه فردی

 تعداد ساعات مطالعه روزانه 

 افزاییهای دانشها و کارگاهشرکت در دوره 

 های ورزشیفعاليت 

 های هنریفعاليت 

 گذاری بلندمدتتوانایی هدف 

 

 

 

 
 
 

 بعد سازمانی

 

 

 

 عدالت سازمانی

 شودمی اهداف به منجر که فرایندی در نصافا (ایرویه عدالت( 

  هاتالش به نسبت هاپاداش توزیع در انصاف (توزیعی عدالت( 

  کارکنان با خود ارتباطات در انصاف (تعاملی عدالت( 

 

 مدیریت عملکرد

  مدرسه کارکنان از انتظارات تعيين و وظایف ریزیبرنامه 

  مدرسه رکنانکا دیگر و معلمان عملکرد بر مستمر نظارت 

  مدرسه کارکنان عملکرد بهبود و توسعه برای تالش 

 

 مدیریت کيفيت

  معلمان همراه به مدرسه کيفيت بهبود در مشارکت 

  مدرسه در مشارکتی مدیریت سبک از استفاده 

  آنان شغلی رضایت و معلمان نيازهای به توجه 

 

 مدیریت تحول

  موجود وضع به سبتن بهتر آینده تصور و بلند دیدگاه داشتن 

  آینده به نسبت گرایانهواقع دید و بصيرت داشتن 

  خود کارکنان به آن القای و بودن تغيير عامل توانایی 

 

 رهبری معنوی

  آنان سازیتوانمند و معلمان برای مشترک هایارزش ایجاد 

  باهم مطلوب روابط ایجاد و مدرسه در دوستینوع فرهنگ رواج 

  مدرسه کارکنان در پذیریمسئوليت حس و کار به ایمان ایجاد 

 

 

 

 

 

 بعد اجتماعی

 

 اجتماعی منزلت

 معلمان

 های اجتماعینوع انعکاس شخصيت معلمان در رسانه 

 

 

 

 کنکور

 های کالن ریزیميزان نفوذ مؤسسات کنکور در برنامه

 وپرورشآموزش

  اعتماد مردم به مؤسسات کنکور و تأثير آن بر عملکرد ميزان

 وپرورشآموزش

 آموزانتأثير کنکور بر زندگی آینده دانش 

  های گزینی و عدم رعایت عدالت در ظرفيت رشتهمسئله بومی

 دانشگاهی

 

 و توانمندی ميزان

 آگاهی

 التحصيالنفارغ

 التحصيالنای فارغهای شغلی و حرفهتوانایی 

 های درسی و های زندگی در برنامهی عملی مهارتهاآموزش

 پرورشی مدارس

 ایهای تفکر و سواد رسانهتسلط بر مهارت 

 

 

 

 

 بعد سياسی

 

 دیپلماسی تناسب

 اب دولت المللیبين

 تحول سند

 طلبی و مودتصلح 

 المللی در زمينه جامعه عدل جهانی و انعکاس آن های بينفعاليت

 در جامعه

 دولت نگرش

 به تنسب

 وپرورشآموزش

 وپرورش قوانين و مقررات موجود در راستای تأمين نيازهای آموزش

 ترین ارگان مولد نيروی کار جامعهعنوان مهمبه
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 با رفتار نوع

 معلمان مطالبات

 های صنفی معلمانقوانين موجود در زمينه فعاليت 

 ميزان توجه و اقدام در زمينه رسيدگی به مطالبات صنفی معلمان 

 اشتغال به توجه

 التحصيالنفارغ

 وپرورش و های درسی و تربيتی آموزشميزان تناسب بين برنامه

 های شغلی موردنياز جامعهمهارت

 زاییهای دولت برای توسعه صنایع و اشتغالریزیبرنامه 

 
 

 

 

 بعد فرهنگی

 

 

 

 به توجه ميزان

 هایفرهنگ و زبان

 سند در بومی

 تحول

 ها و شرایطها، فرهنگمطالب مرتبط با زبان تنوع، حجم و کيفيت 

 جغرافيایی مناطق مختلف کشور در برنامه درسی ملی

 ها در استفاده از زبان بومی خود در تدریس ميزان آزادی استان

 دروس

 محتوای تناسب

 مقتضيات با سند

 زمانه

 هماهنگی مفاهيم و احکام با تحوالت فرهنگی جهانی و ملی 

 ه درک عامسند در بيان مطالب به زبان قابل موفقيت نگارندگان

 مردم

 

 فعاليت تأثير

 فرهنگی مؤسسات

 بر دولتی

 عامهفرهنگ

 های فرهنگی دولتی و نوع و کيفيت فعاليت مؤسسات و تشکل

 تناسب آن با نيازهای جامعه

  موفقيت مؤسسات فرهنگی در جلب اعتماد مردم و برقراری ارتباط

 مؤثر با آنان

 

 

 وریبعد فنا

 هایبرنامه تناسب

 رشد با سند

 و علم جهانی

 فناوری

 ميزان آگاهی نگارندگان سند از راهبردهای جهانی تعليم و تربيت 

 توجه به تأثير ابزارهای تکنولوژیکی بر شرایط فکری یادگيرندگان 

 های نوین در برنامه درسی ملیکارگيری علوم و فناوریميزان به 

 

 از استفاده ميزان

 در فناوری

 اهداف سازیپياده

 سند

 استفاده درست و هوشمندانه از فناوری در اجرای احکام سند 

  ميزان موفقيت دولت در هوشمندسازی ساختار اداری و آموزشی

 وپرورشکل بدنه وزارت آموزش

 

 عبارتی، به کند؛می داللت ایپدیده به که است ویژه خصوصيات یکسری دهندهنشان :ایشرایط زمینه

 کنترل، برای متقابل کنش آن در که است بعد یک طول در ایپدیده با مرتبط وقایع یا وادثح محل

ای در این پژوهش، شرایط زمينه(. Corbin and Strauss, 2008)گيرد می صورت پدیده به پاسخ و اداره

های هشرایط ادامه تحصيل و دور شامل سه مقولة وضعيت معيشتی فرهنگيان، جایگاه اجتماعی آنان و

 .ضمن خدمت فرهنگيان است
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 تحول سند به نسبت معلمان نگرش و آگاهی ایشرایط زمینه به مربوط باز کدهای و هامقوله :(3)جدول 

 بنیادین

 

 

 

 

شرایط 

-زمينه

 ای

 

 
 

 های بازکد هامقوله

 فرهنگيان معيشتی وضعيت
 

 تناسب ميزان حقوق ماهيانه دریافتی فرهنگيان با نرخ تورم 

  ميزان هماهنگی حقوق، مزایا و تسهيالت رفاهی فرهنگيان در مقایسه

 با سایر کارمندان دولت

 ميزان ارزش و اعتبار اجتماعی فرهنگيان  اجتماعی فرهنگيان جایگاه

شرایط ادامه تحصيل و 

های ضمن خدمت دور

 فرهنگيان
 

 راتتغيي با متناسب رسانیروزبه و بازآموزی هایدوره تعداد و کيفيت 

 مقاطع کليه درسی برنامه

 آنالین و حضوری خدمت ضمن دوره همایش، کارگاه، کيفيت و تعداد 

 فرهنگيان کليه ویژه بنيادین تحول سند احکام و مفاهيم مورد در

 در های آنتحول و کليه زیرنظام سند جامع آموزش ميزان توجه به 

 فرهنگيان دانشگاه درسی برنامه

 

 تحت را راهبرد که هستند محيطی عمومی شرایط ایواسطهشرایط  گر(:ای )مداخلهشرایط واسطه

 هامصاحبه محتوای تحليل اساس بر و حاضر پژوهش در. Bazargan et al.,2008))دهند می قرار تأثير

ی اای تحت عنوان شرایط واسطههای توسعه حرفهدو مقوله خصوصيات شخصيتی فرهنگيان و سياست

 اند.شدهشرح داده 4دول شناسایی شدند که در ج

 
 تحول سند به نسبت معلمان نگرش و آگاهی ایشرایط واسطه به مربوط باز کدهای و هامقوله :(۴)جدول 

 بنیادین

 

 

 

 

 شرایط

 ایواسطه

 
 

 های بازکد هامقوله

 

 

خصوصيات 

شخصيتی 

 فرهنگيان

 

 های خودنفس و باور به تواناییدارا بودن اعتمادبه 

 العمراز به یادگيری ماداماعتقاد به ني 

 تأکيد بر افزایش کيفيت کاری برای موفقيت 

 احساس رضایت از شغل خود 

 داشتن رویکردهای غيرسياسی در محيط کار 

 های مذهبی افراطینداشتن گرایش 

 

های سياست

 ایتوسعه حرفه

 ای متناسب با تغييرات برنامه های حرفههای ارتقای مهارتبرگزاری دوره

 یدرسی مل

 تفویض اختيارات به مدیران مدارس 

 فراهم کردن زمينه ادامه تحصيل فرهنگيان 
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 Bazarganشوند )حاصل می اصلی پدیدة از که هستند ایویژه هایتعامل یا اقدامات منظور ها:راهبرد

et al., 2008.) های بهبود وضعيت آگاهی و نگرش معلمان نسبت به سند تحول بنيادین شامل راهبرد

، مالی منابع تخصيصو  تأمينورى، فنا و اتتجهيز ،فضا بری و مدیریت، برنامه درسی، تأمينراه

 اند.ها آمدههمراه کدهای باز مربوط به آننسانی ا منابع تأمين و معلمتربيت ،شيابیارز و هشوپژ

 
 بنیادین تحول سند به نسبت معلمان نگرش و راهبردهای آگاهی به مربوط باز کدهای و هامقوله :(۵)جدول 

رد
هب
را

   
   
   
   
   
ها

 

 های بازکد هامقوله   

 

 

 

 

 و ىهبررا

 مدیریت

 کشور سراسر وپرورشآموزش ادارات در بنيادین تحول راهبردی دبيرخانه ایجاد 

  سند مفاهيم از نیکسا و مناسب ئتاقر و فهم ایبر مناسب کیادرا بچورچا تدوین وتهيه 

 تحول

 رایشو با هااستان وپرورشآموزش یهاراشو مانیزسا طتباار ایبر قانونی رکازوسا طراحی 

 ملی سطح در هاراشو نقش یتقاار جهت وپرورشآموزش عالی

  پرهيز و سهرمد مدیریت تا دستا سطح از انمدیر بنتصاا در ساالریشایسته یلگواتدوین 

 انمدیر نصب و لعز در جناحی و سياسی هایسليقه لعماا از

 و نکال هایبرنامه به املتزا و ریمحو برنامه فرهنگ شاعها ایبر زمال یاهرکازوسا دیجاا 

 مدیریتی مختلف حسطو در دیهبررا

 با سهرمد تا دستا از مانیزسا مختلف حسطو در ریزیبرنامه جامع منظا ارستقرا و بازنگری 

 ایمنطقه و ستانیا یهاراشو ظرفيت از بهينه دهستفاا و تمرکز کاهش بر تأکيد

  برنامه بر مبتنی وپرورشآموزش وزارت ساليانه و سالهپنج توسعه هایرنامهبتدوین 

 یندبنيا لتحو سند یهامیرنظاز

  متناسب وپرورشآموزش رساختا حصالا ایبر زنياردمو قانونی هایضمانت تصویب وتهيه 

 ربطذی جعامر توسط جدید هایمأموریت و نقش با

 

 

 

 برنامه

 سیدر

 

 پاسخگویی و پذیریانعطاف دیکررو با سیدر کتب ایمحتو و سیدر ادمو ولجد در بازنگری 

 بر تأکيد با نميزبا یهارکشو شیزموآ منظا زمال یهااردستاندا خذا و محلی یهازنيا به

 سالمیا نیایرا هویت تقویت و حفظ

 بانهدوز و چندپایه هایکالس های یادگيریتوليد بسته 

 منظا ایجرا و حیاطر، تأليفی چند نامهنظام ایجرا و حیاطر) سیدر برنامه آزادسازی 

 و لتیدو هایبخش به شیزموآ هایبسته توليد واگذاری و ایمنطقه سیدر ریزیبرنامه

 تا ۱۰ صختصاا یستارا در هااستان سیدر برنامه بچورچا تصویب و تدوین غيردولتی

 شیزموآ هایبرنامه از صددر 2۰

 ملی سیدر برنامه ایمدرسه نسخه تدوین 

 

 

 تأمين

، فضا

 مناطق ارسمد کيفيت تضمين و تقاار ایبر هیژو راتعتباا تأمين و حمایتی برنامه تدوین 

 لتوجها زمال و وممحر

 با یگيردیا هایمحيط ایشبکه طتباار اریبرقر ایبر وریفنا زمال هایزیرساخت دیجاا 

 ارسمد و یکدیگر

 سازمدرسه خيرین شتانگهد و بجذ ،شناسایی ایبر ثربخشا سازوکارهای ایجرا و تدوین 
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 اتتجهيز

 ورىفنا و

 لویتاو با نتاینترا و تطالعاا ملی شبکه به ارسمد کليه لتصاا و هاتوسعه زیرساخت 

 برنامه نپایا تا تربيتی لتاعد عایتر با و یعشایر و وممحر مناطق و روزیشبانه ارسمد

 ربطذی هایدستگاه کترمشا و ریهمکا با رکشو توسعه ششم

 بر مبتنی شیورز و تربيتی ،شیزموآ یفضاها یابیمکان یهارمعيا و هاصشاخ تدوین 

 جمعيتی تتحوال و مينزسر مایشآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  تأمين

 تخصيص

 منابع

 مالی

 

 ستانیا ،ملی سطح در برنامه با متناسب مالی منابع یعزتو ایبر زمال یهارکازوسا حیاطر 

 ایمنطقه و

 نشدا خوداتکایی حطر یمجر روزیبانهش ارسمد ایبر مناسب مالی منابع صختصاا 

 مدتکوتاه تیرمها هایحرفه زشموآ حطر و زانموآ

 سنجش پایه بر و بندیرتبه منظا بر مبنی نمعلما تخدما ختداپر منظا ارستقرا و حیاطر 

 دعملکر از یابیارز نتایج و هاشایستگی و ایحرفه ؛تخصصی ؛عمومی هایصالحيت

 امتيازها ظلحا از ییابتدا دوره نمعلما شتانگهد و کارگيریهب هیژو یطاشر تصویب و ینوتد 

 و ستثناییا زی؛مر و وممحر مناطق لویتاو با ییابتدا دوره در نشاغال هیژو تتسهيال و

 یعشایر

 نمعلما ایبر حمایتی تتسهيال و فاهیر منظا ایجرا و ینوتد 

 و گذاریسياست ازموردني هایداده سازیذخيره و بندیطبقه ؛توليد هایسامانه دیجاا 

 سهرمد و منطقه ر؛کشو سطح در مالی ریزیبرنامه

 دفسا با رزهمبا و اداری سالمت یتقاار 

 جهدبو از وپرورشآموزش راتعتباا سهم و ازهندا در تغيير منظم و پيوسته صدر و پایش 

 خلیدا ناخالص توليد و لتدو عمومی

 لتحو سند هاینظام یرز ییاجرا هایبرنامه سازیپياده ایبر موردنياز مالی منابع آوردبر 

 وپرورشآموزش یندبنيا

 مالياتی درآمدهای محل از وپرورشآموزش مالی منابع تأمين ایبر زمال سازوکارهای تعيين 

 شیزموآ هایبرنامه ایجرا ایبر المللیبين مؤسسات از( غيرمالی و مالی از عما) منابع بجذ 

 وره؛مشا ؛هشیوپژ( نپناهندگا و انمهاجر تحصيل و جیرخا عتباا سوادآموزی ایبر ویژهبه)

 انمدیر و نشناسارکا توانمندسازی

 و ییابتدا دوره تحصيلی پوشش یتقاار ایبر وممحر مناطق زانموآ نشدا از مالی حمایت 

 .تحصيل از هماندزبا ادفرا بجذ

 

 

 

 

 

 

 

 و هشوپژ

 شيابیارز

 و  آورینو و حامی وجمر سمیر مؤسسات با هااسر و پژوهش ارسمد تعامل برنامه ینوتد

 با مرتبط صنایع بنيان،دانش هایشرکت و فناوری، علم یهاپارک نظير خالقيت

 تطالعاا وریفنا بستر از دهستفاا با سهرمد نفرینارآکا یشبکه دیجاا نوین هایفناوری

 فرینیرآکا فرهنگ توسعه و تعامل ایبر

 در آن هاییافته تأثير و شیزموآ مؤسسات و ارسمد دعملکر شيابیارز منظا حیاطر 

 شیزموآ یهااردستاندا سساا بر نمعلما و انمدیر دعملکر شيابیارز

 امقدا ازجمله هیوگر هایپژوهش بر تأکيد با نمعلما هشیوپژ یهایستگیشا یتقاار 

 هیوپژ درس و هیوپژ
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 و هاروش حصالا و یسرتد یلگوهاا ارهجشنو اریبرگز تجربه زیمستندسا و شيابیارز 

 رمحو هشوپژ دیکررو با آن یندهایآفر

 شیزموآ هایگروه یهادکررکا و هجایگا تقویت 

 نمعلما هشیوپژ علمی هایانجمن توسعه 

 و نمعلما از حمایت و نمعلما هشیوپژ هایفعاليت به نهاسر صختصاا و تعریف 

 آورنو و ههندوپژ آموزاندانش

 سطح در آن فرهنگ سعهتو و رمحو هشوپژ زشموآ تقویت ایبر زمال سازوکارهای حیطرا 

 درس سکال و سهرمد

 پژوهیآینده هاییافته سساا بر وپرورشآموزش درازمدت و دیهبررا هایبرنامه یابیارز 

 رمسالهمحو و یجیوتر آوری،نو ،نقد پردازی،نظریه هایکرسی یجوتر برگزاری و 

 ایهشاخص دنکر ظملحو با انمدیر تقاار و ارسمد بندیرتبه یطاشر و کمال ینتدو 

 هشیوپژ

 پ آ تمطالعا ههشگاوپژ مانیزسا هجایگا لستقالا و تقاار 

 و علوم وزارت با تعامل در سراسری کنکور پذیرش و برگزاری نحوه در اساسی بازنگری 

 ایشافز و گزینی بومی هایبرنامه کاهش طریق از شغلی و آموزشی عدالت افزایش و فناوری

 محروم مناطق هایدانشگاه ظرفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربيت

 و معلم

 تأمين

 منابع

 نسانیا

 و نهآورانو یسرتد هایروش کارگيریبه ایبر قخال و ایحرفه نمعلما تربيت و بجذ 

 و درس سکال در آموزاندانش آورینو و خالقيت ههندد شدر محيط دیجاا در لتحو

 سهرمد

 انمدیر ایحرفه بندیرتبه با( سهرمد تا دستا از) مختلف حسطو انمدیر ایحرفه بندیرتبه 

 شغلی بالندگی دیکررو با( سهرمد تا دستا از) مختلف حسطو

 و برتر یهاادستعدا بجذ و نفرهنگيا هنشگادا در انمدیر شیزموآ منظا ایجرا و حیاطر 

 مدیریتی مشاغل در یطاشر جدوا

 توسعه بر تأکيد با ی،منابع انسان زینمندسااتو و تربيتضمن خدمت  هایبرنامه توسعه 

 مؤسسات ها،دانشگاه سایر هایظرفيت از گيریبهره با ایحرفه قخالا و نیمازسا تعهد

 آموزش عالی

 و زیلگوساا دیکررو با ،معلم ممقا شتاپاسد هایبرنامه ثربخشیا یشافزا و مهندسیزبا 

 موفق نمعلما دنبو هسوا

 منظا ارستقرا بر تأکيد با نمعلما هایشایستگی یابیارز هایکانون تأسيس و حیاطر 

 معلمان بندیرتبه و صالحيت نجشس

 تقویت دیکررو با ن،معلما گزینش نقانو و خدمت متعهدین نقانو حصالا و ینگرزبا 

 تخصصی هایصالحيت یتقاار و نگيزشیا هایجنبه

 هایسامانه سایر به آن لتصاا و ننشستگازبا تطالعاا جامع بانک و سامانه ارستقرا و حیاطر 

 نناآ ربتجا زیمستندسا بر تأکيد با وپرورشآموزش مدیریتی و ریماآ

 ییابتدا دوره نمعلما به فاقیار اتسنو یعطاا و هیژو العادهفوق ختداپر منظا ارستقرا 

 در شاغل نمعلما بر تأکيد با ن،معلما هیژو تخدما انجبر و داشپا منظا ارستقرا و حیاطر 

 یافتهتوسعه کمتر مناطق
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 دیجاا و نفرهنگيا مانیدر و شیورز ،شتیابهد ،فاهیر تخدما نمازسا ارستقرا و حیاطر 

 و کامل ایبيمه تخدما ئهارا و سالمت و شتابهد یتقاار بر تأکيد با زم،ال هایزیرساخت

 مدرآکا

 و منعطف م،نر وجخر دیکررو با وپرورش،آموزش نشستگیزبا صخا منظا ارستقرا و حیاطر 

 خدمت از نناآ( ایمرحله) یجیرتد

 

 و گردندمی آن محور بر مقوالت سایر که را محوری مقوله محقق مرحله نای در :انتخابی کدگذاری

 نظریه نگارش به هامقوله سایر با آن دادن ارتباط با و انتخاب روشمند طوربه، دهندمی تشکيل را کليتی

دهد می ارائه است، شده مطالعه پژوهش در که فرآیندی برای انتزاعی شرحی که کندمی اقدام

(Danaeifard, Alvani, and Adel, 2005) بنابراین، مدل پارادایميک ارتقای آگاهی و نگرش معلمان ؛

 شده است.ترسيم ۱استان کردستان به شرح شکل 
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مدل پارادایمیک ارتقای آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم و احکام سند : (۱) شکل

 تحول بنیادین

 

 یریگجهینت و بحث

 هب نسبت کردستان استان معلمان نگرش و ام این پژوهش ارائه مدل بومی ارتقای آگاهیهدف از انج

 تیریدم یهااستيسی این مدل شامل عل  طیشراطورکلی به آموزش و پرورش بود. بنيادین تحول سند

ی آموزش یهااستيسی و پرورش یهااستيسی، اجتماع یهااستيسلی، ما یهااستيسی، منابع انسان

ی و اتوسعه حرفه یهااستيسو  انيفرهنگ یتيشخص اتيخصوصگر نيز شامل مداخله طیاشربود. 

ادامه  طیشرا، انيفرهنگ یاجتماع گاهیجا، انيفرهنگ یشتيمع تيوضعای نيز شامل نهيزم طیشرا

های فرعی شرایط علی در باشد. اثرگذارترین مقولهمی انيضمن خدمت فرهنگ یهاهدورو  ليتحص
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های مدیریت منابع انسانی و مالی است که بر رضایت شغلی علمان، مربوط به سياستزمينه نگرش م

 آنان و جایگاه اجتماعی آنان اثرگذار است.

نوع نگرش آنان نسبت به سازمان و شرایط کارکنان،  یبازآموز یدر راستا یزیرعالوه بر برنامه    

مربوط به شغل  یهانگرشبر  ،یتار سازماندر مطالعات رفشغلی نيز در ميزان آگاهی آنان مؤثر است. 

 یستگو واب یشغل تی، رضایارتباط با سه نگرش تعهد سازمان مطالعات در نیا شتريو بشود تأکيد می

ای خود، باعث ارتقای نگرش افزایش آگاهی کارکنان از مسائل حرفه(. Robbins, 2007باشد )یم یشغل

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

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

 .(Naeli, 1997) یابدهای سازمانی افزایش میافزایش آگاهی در زمينه اهداف و برنامه

معلمان نسبت به مفاهيم و احکام سند تحول تأثير متقابلی  بر این اساس، ميزان آگاهی و نوع نگرش

رو، عوامل مرتبط با ميزان رضایت شغلی معلمان که تأثير مستقيمی بر ميزان بر یکدیگر دارند. ازاین

 اند از:رغبت آنان به یادگيری مفاهيم و احکام سند تحول بنيادین دارند، عبارت

 معلمان یبندعادالنه نظام رتبه یاجرا 

 با توجه به نرخ تورم انيفرهنگ یشتيمع تيوضع یارتقا 

 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت یاجرا 

 یليمدرک تحص یو احتساب ارتقا انيفرهنگ ليادامه تحص نهيکردن زم فراهم 

 بازخورد عملکرد افتیمطلوب در ستمينظر گرفتن س در 

 ياتی خودتفویض اختيار به معلمان، مدیران و سایر کارکنان در حوزه عمل 

 روزرسانی آن با توجه به و به ميمفاد سند و ترم هيدر خصوص کل انياز فرهنگ ینظرسنج

 .آنان یهادگاهید

استفاده از خرد صحيح محتوای سند تحول بنيادین،  یرسانو اطالع تيعالوه بر شفافبنابراین،     

آیند ترميم سند، باعث و مشارکت خود معلمان در تدوین مفاهيم و احکام آن و نيز در فر یجمع

 سازمانی بهارتباطات درون شیافزا وپرورش خواهد شد.همسویی بيشتر آنان با اهداف سازمانی آموزش

در به  سطح مدارس و ادارات مناطق،در  یااندیشی دورهجلسات هم یو برگزار یو افق یشکل عمود

 یش آموزش کارکنان و ارتقانق. دارد بسزایینقش  معلمانحس تعهد  یايثمر رساندن اهداف و اح

 این نتيجه در پژوهش. است بااهميت اريبس شانیهای او مهارت یستگی، شایليسطح تحص

(Tadrishassani, 1995 1995 )معلمان  ،رود معلمان باال یشغل ییکارا کهنیا یبراشود که نيز تائيد می

در  قابل ذکر است که ار باشند.برخورد ییباال یو تعهد سازمان یشغل یشنودوخ ،یاز رغبت شغل دیبا

هایی از جمله محدودیت در منابع تحقيق و موضوع مورد بررسی، انجام این پژوهش محدودیت

پراکندگی آموزش و پرورش و نيز محدودیت در تعميم نتایج به کل کشور وجود داشت لذا پيشنهاد 

حول به صورت متوازن و مستقل ی سند تهای شش گانهشود اوًال تمرکز اصلی بر اجرایی زیر نظاممی



262   آموزان......بررسی تاثیر جو مدرسه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش 

 

های آماری پيشرفته مثل تحليل عامل و تحليل مسير صورت گيرد ثانيا در تحقيقات آتی از مدل

 تر عوامل تاثيرگذار احصاء شوند. استفاده شود تا به صورت دقيق

 ف سندبا اهدا انيفرهنگ یاهای حرفهو مهارت یتناسب آگاهباتوجه به مدل ارایه شده، برای افزایش 

 طور خالصه راهکارهای زیر را به کار گرفت:، الزم است بهنیاديتحول بن

 مقاطع هيکل یبرنامه درس راتييمتناسب با تغ یرسانروزو به یبازآموز یهادوره یبرگزار 

 و احکام سند تحول  ميدر مورد مفاه نیو آنال یدوره ضمن خدمت حضور ش،یکارگاه، هما یبرگزار

 انيفرهنگ هيکل ژهیو نیاديبن

 انيدانشگاه فرهنگ یبه آموزش جامع ابعاد مختلف سند تحول در برنامه درس ژهیو توجه 

 و احکام سند تحول مياز مفاه یاجامع دوره یهاآزمون یبرگزار 

 آن یاز سند و عمل کردن بر مبنا یآگاه یبرا یقیتشو سميگرفتن مکان نظر در 

 سند  یهادر مورد تمام بخش یآموزش یپوسترها بروشور و ،یاچندرسانه یمحتواها نیو تدو هيته

 انيفرهنگ هيکل اريها در اختو قرار دادن آن نیاديتحول بن

 وزارت  یاستخدام یهاو احکام سند در آزمون ميافراد نسبت به مفاه یآگاه زانيبه م توجه

 .وپرورشآموزش
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