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More than 8 years have passed since the agreement and announcement of the document
on the Fundamental Reform Document of Education system and concerns have been raised
about delays in the implementation of the document. The main issue of this article is the
future analysis of this document as the most important policy document of the country in
the field of education. Therefore, the main question of the article is that according to the
role-playing of the relevant actors, how the document would be implemented? The theory of
this research is pluralistic policy-making and its approach is actor-centered, which was done
with exploratory and expert-oriented methods. The data collection tool was two questionnaires (matrices) of research. The data analysis technique was MACTOR as a policy, research,
and futures study software. The subjects consisted of 35 managers, experts, and policy makers
in the field of education. The results showed that out of the 58 initial actors involved in the
document, 14 are key actors, among whom there is no total agreement on the provisions,
goals, and implementation of the document. In other words, there is not enough institutional cohesion among the key actors to execute the document. In addition, there is no general
agreement between the actors and institutions about the goals or issues or the main axes of
the Fundamental Reform of the Document. In other words, although the institutions do not
oppose the contents of the document, they do not have the insistence and seriousness that
is necessary for the implementation of this national document in the future. Therefore, it is
predicted that in the future, the implementation of the document will face major challenges
from institutions and actors, and the responsible institution (Supreme Education Council) is
required to create a policy agreement and institutional compatibility to provide more agreement and coordination.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه ازاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران.
 .3استاد مدعو ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد ساوه ،دانشگاه ازاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
 .4استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران.
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تاریخپذیرش 30:فروردین1399

تاریخانتشار۱۲:اردیبهشت1398

کلیدواژهها:

سیاست آموزشی،
سند تحول بنیادین،
آیندهپژوهی ،آموزش
و پرورش ،تحلیل
بازیگرمحور

با توجه به گذشت بیش از هشت سال از زمان تصویب و ابالغ سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و
بروز نگرانیهایی درباره تأخیر در پیشرفت اجرای سند ،مسئله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند ،به
عنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله آن است که با
توجه به نقشآفرینی بازیگران مرتبط ،اجرا و پیادهسازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه
تحقیق ،سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق ،بازیگرمحور بوده که با روشهای اکتشافی و خبرهمحور
انجام شده است و ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه (ماتریس) محققساخته بوده است .تکنیک تحلیل
نیز با استفاده از نرمافزار سیاستپژوهی و آیندهپژوهی مکتور بوده است .پاسخگویان این تحقیق نیز  35نفر
از مدیران ،خبرگان و سیاستگذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بودهاند .یافتهها نشان داد از  58بازیگر اولیه
مرتبط با سند ،چهارده بازیگر کلیدی هستند که در میان آنها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد ،اهداف
و اجرای سند وجود ندارد .به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرای سند برقرار
نیست .همچنین درباره اهداف یا مسائل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عامالن
و نهادها وجود ندارد .به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار ،اهتمام و جدیتی
را که برای اجرا و پیادهسازی این سند ملی در افق پیشرو الزم است ،ندارند؛ بنابراین پیشبینی میشود
در افق پیشرو ،اجرا و پیادهسازی سند با چالشهای اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبهرو شود و نهاد
متولی (شورای عالی آموزش و پرورش) الزم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد
توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.
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مقدمه
دغدغه اصلی نوشتار حاضر نگرانی از تأخیر و
عقبماندگی در اجرای سند تحول است .نظام تعلیم
و تربیت رسمی ایران مهمترین و مؤثرترین بازیگر
امور سیاستگذاری و اجرای برنامههای آموزشی
و تربیتی کشور محسوب میشود .نهاد مدرسه در
ایران شامل بیش از  14/5میلیون دانشآموز950 ،
هزار نفر معلم 107 ،هزار مدرسه و دهها نهاد یا
امكانات مرتبط (مث ً
ال حدود  65هزار باب كتابخانه
در مدارس) است .از سویی دیگر توجه مدیران،
برنامهریزان و متفكران نظام تربیتی كشور از چند
دهه قبل به محدودیتهایی جلب شد كه باعث عقب
افتادن آحاد جامعه ،دانشآموزان و نظام توسعه ملی
از فرایندهای اصولی و صحیح تعلیم و تربیت شده
است .به عبارتی مسئوالن ارشد کشور و متخصصان
نظام آموزش و پرورش در پی حلوفصل مشكالت
اساسی نظام مدرسه برآمدند و پس از چالشها و
مباحث فراوان در پی تنظیم سندی برای تحول
نظام آموزش و پرورش برآمدند .این سند مهمترین
سند تربیتی كشور است كه حداقل درظاهر مورد
وفاق جامعه تعلیم و تربیت کشور بوده است .مراد از
«تحول بنیادین در آموزش و پرورش» فراهم آوردن
زمینه «تحول عمیق و ریشهای ،همهجانبه ،نظاممند
و سیستمی ،آیندهنگر ،مبتنی بر آموزههای وحیانی
و معارف اسالمی و متناسب با فرهنگ اسالمی ـ
ایرانی» بوده است (نوید ادهم.)1391 ،
با همه این تفاصیل ،هماكنون حدود هشت سال از
زمان تصویب این سند میگذرد و حسب بررسیهای
انجام شده ،نگرانیهای اساسی در خصوص حركت
منظم نظام آموزش و پرورش كشور به سمت تحقق
اهداف سند وجود دارد و حسب برخی ارزیابی
عملكردها ،اجرای سند در حد متوسط بوده است.
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وزیر وقت آموزش و پرورش کشور تصریح کرده که
علیرغم آنکه در سند تحول سیزده راهکار وجود
دارد هیچکدام از آنها پیادهسازی نشده و اگر
راهکارهای کارنشده را اضافه کنیم ،پیشرفت سند
تحول به کمتر از  30درصد میرسد که علت اصلی
آن نیازمند بودن آموزش و پرورش به همکاری
نهادهای بیرون از وزارتخانه است
بنابراین سند تحول با موانع مختلفی در اجرا
مواجه شده و پیشرفت چشمگیری رخ نداده است
که احتماالً بخش مهمی از آنها به عدم هماهنگی
یا اراده جدی بازیگر اصلی و سایر بازیگران مرتبط با
سند مربوط میشود .از یک نگاه تطبیقی باید توجه
داشت که سند تحول نیز مانند بسیاری از اسناد
راهبردی و کالن کشور که در اجرا دچار مشکل،
شکست راهبردی ،توقف یا بن بست شدهاند ،احتماالً
با مشکالت و موانعی در اجرا مواجه شده است .به این
1
منظور این نوشتار قصد شناسایی و تحلیل آرایش
اداری و سازمانی موجود در محیط ملی ،رتبهبندی
آنها ،بررسی مواضع و رویکرد بازیگران (در ارتباط
با سند) را دارد .به عبارتی این مقاله با هدف بررسی
اهمیت ،نقش ،جایگاه و رتبهبندی بازیگران و رفع
موانع موجود در خصوص بازیگران و شناسایی و
راهکارهای جلب همکاری آنان برای اجرای هرچه
بهتر و سریعتر سند تحول ،تنظیم شده است.
بر اساس مباحث مذکور و نظر به اهمیت راهبردی
این سند ملی ،سؤاالت اصلی این مقاله آن است كه با
توجه به رویکرد بازیگرمحور ،سازمانها و دستگاههای
مرتبط و مؤثر بر تحقق اهداف سند و پیادهسازی
مفاد و مضامین آن كداماند؟ هرکدام از بازیگران
چه موضعی درباره سند تحول دارند و بر کدامیک
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از اهداف سند تحول اصرار و اهتمام بیشتری دارند ؟
و درنهایت آینده سند به کجا میانجامد؟

 .1ادبیات موضوع
پیشینه درباره مبانی و محتوای سند تحول :بخش
عمدهای از تحقیقات تجربی موجود به تحلیل محتوای
سند تحول پرداختهاند که از آن جمله میتوان
به تحقیقات رضایی و همکاران ( )1396با عنوان
«بررسی میزان توجه به ساحتهای ششگانه تربیت
سند تحول بنیادین در کتابهای درسی مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی با روش تحلیل محتوا»،
نجفی و ابدی ( )1391با عنوان «جایگاه خانواده
در سند تحول» ،گودرزی ( )1392تحت عنوان
«جایگاه تربیت بدنی در سند تحول» ،پیروانینیا و
پیروانینیا (« ،)1392اهمیت یادگیری سازمانی در
سند» ،هاشمی (« )1393مبانی قرآنی سند ،صفار»،
حیدرزاده و حسیننژاد (« )1393رویکردهای عدالت
آموزشی در سند» و بابالحوائجی و عینی ()1388
«استانداردهای سواد اطالعاتی» اشاره کرد.
به این ترتیب محققان مختلفی به بررسی محتوایی
سند تحول پرداختهاند .در این میان برخی از معدود
محققان از جمله اسالمیان و همکاران ()1394
آزاد ( ،)1391طاهرینمهیل ،صیامی و ابراهیمی
( ،)1394فاطميامين و فاطميامين (،)1394
بقایی و همكاران ( )1392هدایتی و خوارزمی
( ،)1395هاشمی ( )1393و نویدادهم ()1391
به برخی مشکالت اجرایی سند تحول پرداختهاند
و موانع ساختاری اجرای سند را به صورت پراکنده
مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما در تحقیقهای ایرانی
تاکنون با رویکرد بازیگرمحور به مسئله سند و موانع
آن نگاه نشده است.
در ادبیات و تحقیقات خارجی نیز علیرغم

جستوجوی زیاد ،پژوهشی که مستقیماً به نقش
بازیگران در عرصه برنامهریزی و سیاستگذاری
نظام آموزشی یا تربیتی پرداخته باشد یافت نشد؛ اما
در برخی از تحقیقات موضوعات نزدیک به موضوع
تحقیق حاضر مطالبی وجود دارد .از آن جمله در
سند سیاست ملی آموزش )2016( 2که توسط
وزارت آموزش و پروش کشور هندوستان تهیه شده
اشاراتی به نقش حکومت ،رهبران سیاسی ،معلمان و
مدیران مدارس در کیفیت آموزش شده است که از
روششناسی روشنی برخوردار نیست (Ministry of
.)Human Resource Development 2016
در زمینه تحقیقات آیندهپژوهی در آموزش
3
و پرورش طی تحقیق دیگری جان مک بث
در دانشکده آموزش دانشگاه کمبریج به موضوع
«آینده تدریس حرفهای در انگلستان» پرداخته
و تأثیر حکومت ،فضای باز و زمینههای اجتماعی
را بر تدریس حرفهای بررسی کرده اس ت �(Mac
 .)Beath, 2012وی نهایتاً چهار سناریو را برای آینده
4
تدریس حرفهای تدوین کرده است .بیل دیگجت
در تحقیقی به «آیندهپژوهی چالشهای تربیت»
پرداخته و به تأثیر عواملی مانند یادگیری دیجیتالی،
افزایش تقاضای آموزش و ضرورت توسعه مهارتهای
شخصی توجه کرده است ).(Degget, 2014
در یک پژوهش دیگر وزارت آموزش و مهارت
ایاالت متحده «برنامه اقدام برای آموزش» را در
سال  2017برای یک افق نهساله طراحی کرده است
) .(Depatment of Education and Skills, 2017در
همین رابطه ،النچ کپی 5در سال  1995به بررسی
آینده آموزش توجه کرده و بر نقش عوامل بینالمللی
2. Nationail Policy on Education
3. Macbeath
4. Degget
5. Launch copy
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و نقش والدین دانشآموزان تأکید داشته اس ت �(De
.)partment of Education and Science, 1995
در معدود آثار خارجی دیگری نیز به بررسی آینده
تحوالت آموزش و یا تربیت توجه کردهاند که در همه
آنها مسئله روش مفقود بوده و نهتنها از روشهای
رایج در تحقیقات اکتشافی بیبهره بودهاند بلکه اساساً
روشهای آیندهپژوهی مانند تکنیکهای بازیگرمحور
و یا مکتور نیز در آنها استفاده نشده است .ضمن
آنکه تحقیقی که به حوزه اجرا و عوامل مؤثر بر اجرای
یک سند ملی در حوزه آموزش و پرورش بپردازد،
مالحظه نشد؛ اما در بخش دیگری از پیشینه پژوهش
میتوان به مطالعات انجام شده در خصوص تحلیل
ذینفعان و تحلیل بازیگرمحور اشاره كرد.

تحلیل ذینفعان برای اولینبار در انستیتو
تحقیقات استنفورد ( )1984و سپس توسط فریمن6
( )1984و دونالدسون و پرستون )1995( 7اجرا
شده است (كمالی .)1394 ،در این روش سه مرحله
شناسایی ذینفعان ،اولویتبندی و مشاركت آنها
مورد بررسی قرار میگیرد .در این نوع تحلیلها چهار
طبقه از ذینفعان شامل نقشآفرینان ،نهادها ،عوام
و زمینهسازان از هم تفكیك میشوند كه از طریق
نرمافزار 8اجرا میشوند .در این نرمافزار محتوای
سیاست ،بازیگران ،فرصتها و موانع ،راهبردها و اثرات
راهبردها برای هر بازیگر بررسی میشود .در خصوص
پژوهشهای تجربی با روشهای عاملبنیان میتوان
به پژوهشهای غالمی ،شاهنظری ،مرتضیپور و
شاهنوریان ( ،)1396حاتمی یزد و همكاران (،)1396
لطفی و عراقینژاد ( )1396و اسماعیلیان ()1395
اشاره کرد که از روش مکتور استفاده کرده است.
6. Friman
7. Donaldson and preston
8. Policy makers
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در حوزه مطالعات آموزش و پرورش باید به
تحقیق عباسپور و مرادی ( )1396اشاره داشت
که به معرفی رویکرد انتقادی در سیاست آموزشی
پرداختهاند و میتوان به عنوان مبنای نظری این
تحقیق از آن بهره برد .خالصه آنکه تحقیقی که به
صورت مستقیم با مطالعه حاضر مرتبط بوده و در
حوزه آیندهپژوهی و تحلیل بازیگرمحور در حوزه
نظام آموزشی و تعلیم و تربیت باشد ،یافت نشده
است .اما از یافتههای ادبیات موجود میتوان برای
تکمیل مباحث نظری در حوزه سیاست آموزشی و
آیندهپژوهی ،تدوین چارچوب نظری و روششناسی
بهره برد .با توجه به مسئله و اهداف گفتهشده،
این مقاله ماهیتی اکتشافی دارد؛ بنابراین امکان
ارائه فرضیه وجود ندارد؛ اما جهتگیریهای کلی
تحقیق بدین شرحاند:
 .1اجرای سند منوط به مشارکت و همیاری
تمامی بازیگران و نهادها مرتبط مانند مؤسسات
رسمی و غیررسمی در درون نظام تعلیم و تربیت،
در سطح نهادهای حاکمیتی و نیز نهادهای مدنی
است .2 .میان بازیگران (نهادها و ذینفعان)
مختلف ،انواع دیدگاهها ،تفاوت برداشتها و منافع
و یا حتی تعارض بر سر محتوا و نحوه اجرا سند
وجود دارد .3 .با شناسایی و اولویتبندی بازیگران
و نیز تشخیص دقیق اهداف ،منابع قدرت ،منافع
و دیدگاههای بازیگران میتوان به سمت استخراج
وضعیتهای آینده سند و حرکت به سمت انسجام
نهادی حرکت کرد.
 .1-1مرور نظریهها

ضرورت مطالعات سیاستپژوهی اتخاذ رویکرد
نظری بینرشتهای و فرارشتهای است؛ بنابراین
باید به رویکردهای نظری و مفاهیم مختلفی که
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میتوانند به اجرای تحقیق کمک کنند مراجعه کرد
و محدودیتی در اینباره وجود ندارد ،بلکه مهم تلفیق
و ترکیب این رویکردهاست تا بتوانند یک مسئله یا
دغدغ ه سیاستی را پوشش دهند .در ادامه مروری
اجمالی بر برخی از مهمترین نظریهها ،رویکردها و
مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش خواهیم داشت.
نظریه تکثرگرایی در سیاستگذاری آموزشی:
اگر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را
تسامحاً ،یک سیاستگذاری کالن آموزشی در کشور
تلقی کنیم ،آنگاه میتوان از نظریه تکثرگرایی 9به
عنوان یک مبنای نظری برای صورتبندی ،تدوین
و اجرای سیاست آموزشی استفاده کرد .نظریه
کثرتگرایی در سیاستگذاری آموزشی ،به طور
مشخص بر مفهوم «پیچیدگی جدی منابع متعدد
قدرت که بر فرایند تدوین و اجرای سیاستهای
آموزشی اثر میگذارند» ،تأکید دارد و بنابراین
سیاستهای آموزشی را چه در مقام تدوین و چه
در مقام اجرا و پیادهسازی ،محصول تعامل میان انواع
بازیگران ،عوامل و منابع قدرت تلقی میکند (بل و
استونسون.)38-25 :1392 ،
نظریه تکثرگرایی را باید در چارچوب «مجموعه
نظریههای انتقادی در ادبیات سیاست آموزشی»
که توسط کسانی مانند اپل ،ژیرو ،ازگا ،بال 10در
دهه هشتاد میالدی مطرح شده ،درک کرد که در
مقابل رویکردهای پوزیتویستی قرار گرفته و طبق این
نظریهها باید به نقش بازیگران کلیدی و متعدد در
اجرا سیاستها مانند معلمان توجه داشت (عباسپور
و مرادی .)1396 ،به عبارتی از منظر کثرتگرایی،
سیاست آموزشی شرایط ،فضا ،نیروها ،نهادها ،منابع
قدرت ،نظامها و خردهنظامهای متعدد و عالیق
9. Pluralist theory
10. Apple, Giroux, Ozga, Ball

متضاد گروههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی بر تدوین و اجرای سیاستهای آموزشی
اثرگذار هستند؛ برای مثال آنها تأکید دارند سیاستها
از فشارهای سیاسی ناشی میشوند که در درون یک
نظام سیاسی جای میگیرند که هدف آن تبدیل
تعارضات گروهی پیرامون ارزشها و منابع عمومی
و اقدامات قانونمند برای تخصیص آنهاست .درواقع
نفس تعارض ،مورد قبول است .این نظریه همچنین بر
نقش دولت در تدوین سیاستهای آموزشی در نظریه
سیاستگذاری آموزشی تکثرگرا تأکید دارد .دیدگاه
تکثرگرا بر ظرفیت مردم برای مشارکت در فرایندهای
سیاسی به منظور تدوین سیاست به عنوان «بیانیههای
اجرای ارزشها» تأکید میورزد .این تحلیل ،دولت را
یک میانجی خردمند میداند که میکوشد عالیق
گوناگون و متعارضی را که توسط گروههای مختلف
ابراز میشود ،فراهم و تامین کند.
دولت ،نماینده هیچ گروه خاصی نیست ،بلکه
میکوشد تا بین عالیق گروههای مختلف توازن
ایجاد کند .تنش بین دستهبندیهای اجتماعی در
الگوی کثرتگرایی انکار نمیشود ،بلکه دولت دارای
نقش کلیدی در مصالحه بین گرایشهای متعارض
محسوب میشود .از دید این نظریه ،سیاستهای
اموزشی و تربیتی تحت تأثیر حقوق و آموزههای
شهروندی ،حق دسترسی ،عدالت اجتماعی و
سایر نیروها و نهادها ،از جمله این موارد زیر دارد:
 .1نهاد دولت ،نظام توزیع قدرت سیاسی ،احزاب،
گروههای فشار ،رهبران سیاسی؛  .2نهاد بازار ،بخش
خصوصی ،تجارت آزاد ،روندهای خصوصیسازی،
نیروها و اقتصاد بازار ،اولویتهای بازار ،شبهبازارها؛
 .3فشارهای اقتصادی نظام بینالمللی ،جهانی شدن،
شرکتهای فراملیتی ،بینالمللی شدن آموزش؛
 .4سرمایه انسانی ،نظام اشتغال ،تقاضای بازار کار،
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نوآوریها ،مهارتهای فنی و غیره؛  .5نظام مالیاتی،
تأمین اجتماعی ،رفاه همگانی ،رفاهگرایی؛  .6نهاد
تأمین سرمایه و منابع مالی ،توان مالی دولت،
بحرانهای مالی؛  .7نظام حقوقی ،حقوق شهروندی،
مشارکتپذیری والدین؛  .8استقالل حرفهای نظام
آموزشی ،پاسخگویی نظام آموزشی ،خودگرایی
مدارس ،استقالل رهبران ،معلمان و مدیران مدارس؛
 .9تنوع فرهنگی و میزان به رسمیت شناختن آن
(بل و استونسون.)115-85 :1392 ،
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نیز تلقی میشوند .سازمانها معادل گروهها ،افراد
و دستههایی هستند که دارای راههای مشترک
برای دستیابی به هدف مشترک هستند (مثل
احزاب سیاسی ،نمایندگان شورای شهر ،مؤسسات
تنظیمگری و غیره) ،تشکلهای اقتصادی (مثل
اتحادیهها ،شرکتهای خانوادگی ،تعاونیها و غیره)،
نهادهای اجتماعی (مثل کلیسا ،باشگاهها ،اجتماعات
ورزشی) و نهادهای آموزشی (مثل مدرسه و مراکز
آموزشی فنی و غیره) (نورث ،واليس و واينگست،
 .)74 :1396به تعبیری دیگر نهادها مجموعهای از
فرصتها و قیود به عنوان عامل تغییراتاند که از
طریق تأسیس یک ساختار باثبات (نه لزوماً کارآمد)
برای کنشهای متقابل انسانی ،عدم اطمینان را
کاهش میدهند). (North، 2010: 26

نظریه نهادگرایی :پرسش نظری مهم دیگر در اینجا
آن است که کدام نظریههای علمی پذیرفتهشده از
توانایی الزم برای توضیح زمینههای پیادهسازی سند
تحول با رویکرد بازیگرمحور برخوردارند؟ از جمله
مهمترین نظریههای مرتبط با موضوع مطالعه حاضر
نظریه نهادگرایی 11است که هرچند بیشتر در ادبیات
اقتصادی مطرح شده است ،اما ذاتاً مفهوم ،رویکرد
و نظریهای بینرشتهای یا فرارشتهای است .مبدع و
نظریهپرداز این رویکرد داگالس نورث ،12برنده جایزه
نوبل ،بوده است که تمرکز کار خود را به بررسی
چگونگی اثرگذاری نهادهای انسانی و ساختارهای
سازمانی بر مسائل اجتماعی و اقتصادی گذاشته است.
او بر این اعتقاد بود که نهادها ،قواعد یک جامعه به
شمار میآیند؛ این قواعد شامل قوانین ،تنظیمات و
غیره و فشارهای غیررسمی مثل مذاکرات ،هنجارها،
توافقات و قواعد رفتاری و ویژگی تنبیهی هستند
(نورث ،واليس و واينگست.)72 :1396 ،

نهادها پدیدههایی فراگیر هستند و چون بر ابعاد
مختلف تعامالت انسانی تأثیر میگذارند ،از مبادی
گوناگونی نیز سرچشمه میگیرند .از همین رو
تعاریف و تعابیر گوناگونی از مفهوم نهاد ارائه شده
است که بازتابدهنده افقهای دید متفاوت در
رشتههای علمی مختلف و نیز سنتهای نظری
متفاوت هستند .اما در ورای این تنوع ،نوعی همگرایی
ضمنی پیرامون معنا و هدف کلی نهادها وجود دارد.
نهادها ،قواعد بازی جامعه را تشکیل میدهند؛ زیرا
محدودیتهای تعیینشده توسط خود انسانها برای
هماهنگ کردن کنشهای انسانی هستند (Maria
.)and Eriel Dinner, 2010: 53

نورث ،نهاد را مثابه مجموعهای از عناصر نهادی
تعریف میکند که مشتمل بر قواعد ،هنجارها ،باورها
و سازمانهاست (نورث ،واليس و واينگست:1396 ،
 .)7همچنین نهادها به معنای بازیگران سازمانی

محیط نهادی 13و ساختار نهادی :14محیط نهادی
بر مبنای مجموعهای از قواعد بنیادین سیاسی،
اجتماعی و حقوقی تعریف میشود که مبنای تولید،
مبادله و توزیع را تشکیل میدهند .ترتیبات نهادی،

11. Institutional theory
12. Daglas north

13. Institutional Environment
14. Institutional Structure
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ساختاری را پدید میآورند که اعضای جامعه در
درون آن به شکل فردی یا جمعی به همکاری یا
رقابت با یکدیگر میپردازند .محیط نهادی ناظر
بر قواعد بازی است؛ در حالی که ترتیبات نهادی
ساختار حکمرانی و تکامل آن از درون و تعامل آن
با محیط نهادی را دربر میگیرند .ساختار حکمرانی
دربرگیرنده سازمانهای اقتصادی و سیاسی است
که بخشی از ترتیبات نهادی را تشکیل میدهند.
15
نورث بر ماهیت سلسلهمراتبی و تودرتویی
نهادها نیز تأکید دارد .نظریه نهادگرایی رویکردی
کثرتگرایانه را در تحلیل نهادی دنبال میکند.
نکته دیگر تفکیک نهادها در تحلیل نهادگرایی
است( .کاظمی9 :1392 ،؛ حسینیزاده-94 :1391 ،
 .)97در نظریه نهادگرایی توجه جدی به مفهوم
همگرایی نهادی مبذول میشود که از قضا در
مطالعه حاضر نقش مهمی دارد .در این چارچوب
و با تأکید بر ضرورت بررسی قضاوتها ،آرمانها و
انتظارات ذینفعان (یا نهادهای مؤثر) نورث هدف
از تحلیل را رسیدن به همگرایی ادراکی مجموعهای
از نهادها ،سازمانها و افرادی ذینفوذ و ذینفع
میداند که راه سنجش آن را مراجعه به ذهنیت
نهادها میداند .وی تصریح میکند که نهادها
چیزی جز ذهنیتها نیستند و بنابراین مراجعه به
ادراکات فردی افراد حاضر در نهادها الزامی است.
نظریههای حکمرانی :از دیگر نظریههای مهم و
مرتبط با بحث حاضر نظریههای حکمرانی است.
حکمرانی تعیین میکند که چگونه تعامالت بین
ساختارها ،فرایندها و نهادها منجر به حل مشکالت
سیاستی و اجتماعی میشو د �(Plummer & Fen
 .)nell, 2009در اینجا چند رویکرد کلی شامل
حکمرانی خوب ،حکمرانی شبکهای و حکمرانی

اجتماعی قابل طرح است که دارای مضامین
مشترکی هستند .ب ه طور کلی مؤلفههای حکمرانی
خوب یا مشارکتی شامل مشروعیت ،16شفافیت،17
پاسخگویی ،جامعیت ،انصاف و عدالت ،یکپارچگی،
توانمندی و قابلیت و سازگاری است (Lockwood,
 )Davidson, Curtis, Stratford & Griffith, 2010و
در همین چارچوب رهیافت حکمرانی اجتماعی به
عنوان کنش همکارانه نیز مطرح شده است .توجه
توأمان به نقش بازیگران دولتی و بازیگران غیردولتی
جوهره حکمرانی خوب است و مضمون آن حرکت
از روش دولتمحوری به شیوه حکومتداری مبتنی
بر حکمرانی است.
رهیافت حکمرانی خوب ریشه در اندیشه
نهادگرایی دارد که به معنی درک حکومت به
عنوان سیستمی از قوانین است که از عمل بازیگران
شکل میگیرد ) .(Ostrom, 2005: 112باید افزود
چندوجهی ،پیچیدگی و غیرخطی شدن مسائل
که از ویژگیهای نوظهور در جوامع امروزی است،
نیازمند در پیش گرفتن راهحلهایی نوین از جمله
حکمرانی شبکهای است (خواجه نائینی.)1397،
در کنار حکمرانی شبکهای مشارکت عامالن یا
گروداران مطرح میشود .مشارکت گروداران به
صورت مداخله تمامی گروداران مرتبط با مسئله اعم از
نهادهای رسمی و غیررسمی در فرایند تصمیمگیری
و اجرای مدیریت یکپارچه نهتنها در راستای افزایش
اطالعات ،آگاهی و مشورت ،بلکه درنهایت در جهت
افزایش نقش گروداران در مدیریت مشارکتی در نظر
گرفته میشود .اصطالح گرودار تعیینکننده افراد
دخیل در مسئله شناساییشده ،است؛ بنابراین گرودار
به هرگونه نهاد رسمی و غیررسمی اطالق میشود

15. Nestedness
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که تحت تأثیر تصمیمات گرفتهشده و اقدامات انجام
شده در پروژه قرار گرفته باشد ،یا بر این اقدامات و
تصمیمات اثرگذار باشد ،یا عالقه خاص و مشخصی
به مداخله در این فرایندها داشته باشد .این گروداران
میتوانند افراد ،عموم مردم ،گروهها ،سازمانهای
دولتی و غیردولتی ،بخش خصوصی و غیره باشند.
در راستای بهکارگیری مشارکت عمومی نیاز به
درک و ارزیابی وضعیت فعلی گروداران است .این
ارزیابی به صورت آنالیز گروداران یا بازیگران معرفی
شده است .از دیگر مفاهیم نظری مهم رویکرد میدان
سیاستگذار است .در چارچوب نظریه نهادی یک
تصمیم ،سند باالدستی یا مقررات تنظیمشده (قانون
و غیره) توسط مجموعهای از نیروها و عواملی که
پیرامون آن قرار گرفته و توسط آنها محاط شدهاند،
هدایت و شکل میگیرد و در مقطع اجرا نیز بهشدت
از آن تأثیر میپذیرد .به عبارتی هنگامی که کنش
و واکنشها درون میدان و مناسبات میان بازیگران
تکرار شده و شکل نهادین به خود بگیرد ،یک الگوی
نهادی شکل میگیرد که از لحاظ هندسی میتوان
آن را یک میدان دانست.
یک میدان سیاستگذاری عبارت است از مجموعه
نیروها و نحوه چیدمان آنها در قبال یک قانون،
راهبرد و سیاست .به عبارتی تدوین و اجرای یک
سیاست در فضایی از مناسبات قدرت شکل میگیرد
که در آن میدان نیروها تعیینکننده هستند و آن
سیاست در چارچوب متضاد و شرایط میدان تکوین
مییابد؛ بنابراین در اینجا با یک شبکه سیاستی قوی
مواجه هستیم که بر اساس منافع و سالیق خود بر
نحوه اجرای سیاست اثر میگذارند .میدان ،عرصه یا
محوطه بازی ،عرصه حضور و کنشگری کنشگران
است و میدان عرصه نبرد قدرتها و اعمال فشار
و اعمال زور میان کنشگران و پهنه کشمکش
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میان آنهاست( .تاج مزینانی ،غفاری و باقری،
)1396؛ بنابراین اجرای سیاستها تا حد زیادی
به باور و شناخت بازیگران وابسته است تا اهداف
سیاستگذاران؛ بنابراین باید به میزان قدرت و توان
اثرگذاری هرکدام از بازیگران در هر میدان یا هرم
اثرگذاری توجه داشت.
در همینجا باید به موضوع مهم پیادهسازی 18یا
اجرای استراتژی از منظر موانع نهادی بهخصوص
تحلیل ذینفعان اشاره کرد .از آنجا که مسئله اصلی
تحقیق حاضر بررسی موانع یا امکان اجرایی شدن
یا پیادهسازی سند تحول است ،باید به ادبیات
پیادهسازی و اجرایی کردن قوانین ،اسناد ،سیاستها
و برنامههای کالن نیز توجه کنیم؛ چراکه اعتقاد بر
این است که پیادهسازی استراتژی سختتر از تدوین
آن است و از جمله این موانع بازیگران یا ذینفعان
هستند (کريمي دستجردي ،پورعزت ،سيدکاللي و
اخوانانوري.)1389 ،
بر اساس سؤاالت خاص تحقیق و نظریات
مطرحشده پیش از این ،نویسندگان از مفاهیم نظری
نظریه بازیها نیز بهره بردهاند .مفاهیم تئوری بازی
زمانی به کار میرود که عمل و نقش بیش از یک
عامل (افراد ،گروهها ،شرکتها و یا هر ترکیبی از
اینها) روی هم اثر میگذارند .از نظر کاربردی آنچه
تئوری بازی را جذاب کرده ،همین مخلوط کردن
همکاری و رقابت است که در بازیهای روزمره خیلی
با آن سروکار داریم (سوری.)175 :1392 ،
در نظریه بازیها مفاهیم مختلفی درباره بازیها
وجود دارد که به دلیل اینکه مسئله خاص تحقیق
حاضر موضوع بازیگران درگیر در مسئله اجرای سند
تحول است ،بنابراین تقسیمبندی انواع بازیگران از
18. Implemntation
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طریق ترسیم ماتریس قدرت ـ منفعت بازیگران مهم
است .این ماتریس بر مبنای دو معیار میزان قدرت
و نحوه اثر گذاری بازیگران بر آینده سیاست ترسیم
میشود .ذینفعان کسانی هستند که میتوانند روی
یک فعالیت تأثیر داشته باشند و یا اینکه به صورت
مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر آن فعالیت قرار
میگیرند.
تحلیل بازیگران به این معنی است که مشخص شود
چه کسانی در میان بازیگران میتوانند مثبتترین و
یا منفیترین تأثیر را روی فعالیت یا مسئله موردنظر
داشته باشند ،کدامیک از آنها بیشتر از سایرین
تحت تأثیر این فعالیت قرار میگیرند و اینکه چگونه
باید با گروههای مختلف ذینفع با درجات متفاوت
عالقه و تأثیر ،همکاری شود .هرمانس 19در اثر جامع
خود انواع تقسیمبندیها را از انواع بازیگران ارائه
کرده است.(Hermans، 2005) .
در ادامه این مباحث باید به موضوع مهم حکمرانی
اجتماعی اشاره کرد که مضمون اصلی آن اتکای
حکمرانی به نیروهای مدنی ،کنترل از پایین به باال و
نظام غیردستوری است .در مقام جمعبندی از نظریهها
باید گفت در مباحث پیشگفته تالش شد پاسخهایی
نظری برای انجام این مطالعه فراهم آید .پیش از
این سه رویکرد تکثرگرایی آموزشی ،نهادگرایی و
حکمرانی خوب و حکمرانی اجتماعی ارائه شد و
در ذیل آنها مفاهیم میدان سیاستگذاری ،نظریه
بازیها و و نهایتاً تحلیل بازیگرمحور مرور و معرفی
شدند .خالصه این نظریهها نیز تأکید بر اهمیت و
نقش نیروها و بازیگران مؤثر در اجرا و پیادهسازی
سند تحول به مثابه یک سیاست ملی بود.
در متن سند نیز تأکید شده اجرای سند با چهار
19. Hermans

رکن اصلی مرتبط است :دولت اسالمی (حاکمیت)،
خانواده ،رسانه و سازمانهای غیردولتی که این
چهار رکن نقش تکمیلیکننده و متعادلکننده با
یکدیگر را دارند .عالوه بر اینها حوزههای علمیه،
نهادهای تبلیغاتی دینی ،نهادهای تربیت غیررسمی
(مطبوعات ،هنری و نمایشی و مراکز فرهنگی) ،نظام
آموزش فنی و حرفهای ،محیط اقتصادی ،نهادهای
اقتصادی (دولتی و غیردولتی) ،محیط رسانهای و
فناوری ،جامعه محلی ،محیط سیاسی و اجتماعی،
محیط قضایی و امنیتی ،محیط بینالمللی نیز مورد
توجه قرار گرفتهاند (شورای عالی انقالب فرهنگی،
وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و
پرورش.)1390،

 .2روششناسی پژوهش
این تحقیق در زمره تحقیقات سیاستپژوهی
و آیندهپژوهی 21قرار میگیرد و روش آن اکتشافی
است؛ به این معنی که فاقد فرضیه مشخص است.
رویکرد تحقیق بازیگرمحور بوده و همچنان که اشاره
شد پیشفرض اصلی محققان آن است که تحقق و
پیشرفت در اجرای سند ،منوط و موکول به رفتار
و عملکرد مجموعهای از بازیگران و نیروهایی است
كه هركدام دارای استقالل نسبی و خودمختاری
بوده و بنابراین تحت تأثیر مالحظات متعدد فكری،
اندیشهای ،سیاسی ،اعتباری ،هزینهای و مالی در
هنگام اجرای این سند قرار میگیرند.
20

 .1-2گامهای تحلیل

تدوین مسئله :مسئله در اینجا شناسایی موانع و
چالشهای پیادهسازی سند تحول با تأکید بر بازیگران
20. Policy Research
21. Future Study
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مؤثر در اجرای سند؛ تهیه فهرستی از بازیگران؛
شناسایی موضوعات ،اهداف و مسائل درونی سند (که
ترکیبی از ساحتها ،زیرنظامها ،اهداف و غایتهای
سند هستند)؛ بررسی ارتباط هر بازیگر با هر مسئله؛
ترسیم روابط یا وابستگیهای درونی بین بازیگران؛
تحلیل وضعیتهای احتمالی سند در افق زمانی
پیشرو؛ واحد مشاهده :در یک برداشت اولیه و اجمالی،
واحد مشاهده در این پژوهش ،كلیه بازیگران مؤثر و
ذینفع یا مرتبط با سند تحول هستند .در بررسی
اولیه بازیگران به عنوان واحدهای مشاهده شامل
مجلس شورای اسالمی ،دولت ،شورای عالی انقالب
فرهنگی ،حوزههای علمیه ،نهاد رهبری ،سازمان
برنام ه و بودجه ،شورای عالی آموزش و پرورش،
وزارت آموزش و پرورش ،احزاب سیاسی ،خانوادهها،
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،مؤسسات
كنكوری ،سازمان پژوهش و تألیف كتب درسی ،صدا و
سیما و غیره هستند که شامل  58بازیگرند.
برای جمعآوری دادهها درباره واحدهای مشاهده
کمی و
تركیب انواع روشهای جمعآوری اطالعات ّ
كیفی شامل مرور اسناد باالدستی (مرتبط با نهادها)،
تحلیل محتوای سند تحول و روشهای خبرگی و به
طورمشخص مصاحبههای عمیق و غیرساختارمند با
كارشناسان و مسئوالن دستگاهها و نهادها (عوامل)
صورت گرفته است .سپس دادههای كیفی در قالب
مقادیركمی در نرمافزار وارد شده است.
اعداد و
ّ
كمی با پرسشنامه بسته
انتقال دادههای كیفی به ّ
انجام شده است .ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه
بسته بوده که توسط خبرگان تکمیل شده است.
درنهایت پاسخهای کیفی تبدیل به اعداد و مقادیر
کمی شده و در نرمافزار مکتور وارد میشوند .روایی و
ّ
اعتبار در هر پارادایم پژوهشی (اعم از كمی یا كیفی) به
كیفیت باورپذیری و دقت سختگیرانه در جمعآوری
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دادهها مربوط میشود .ب ه طور مشخص روایی و اعتبار
در پژوهش كیفی درواقع پرسش از چگونگی متقاعد
كردن مخاطب توسط پژوهشگر است .در حالی كه
كمی مطرح
پایایی فقط برای ابزارها و سنجههای ّ
است (.)Stein backa, 2001: 552
شروط اصلی در اعتباریابی دادههای كیفی
عبارتاند از باورپذیری ،اطمینانپذیری (از
طریق تكرارپذیری و بازنگری چندباره اطالعات)،
تصدیقپذیری و انتقالپذیری؛ بنابراین محقق با
برگزاری مصاحبههای عمیق متعدد با بازیگران،
بررسی دیدگاهها و نظرات و مقایسه آنها با همدیگر
و نیز برگزاری جلسات بحث گروهی در (بخش
میدانی) دقت دادهها را کنترل کرده است.
جامعه آماری و نمونهگیری :در ابتدا باید گفت
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خبرگان سیاست
گذار در حوزه تعلیم و تربیت کشور است .با توجه
به اهداف و روش ،این تحقیق فاقد طرح نمونهگیری
کمی است و طرح نمونهگیری آن
رایج در تحقیقات ّ
نظری بوده و از روش تمامشماری برای جمعآوری
اطالعات از بازیگران بهره برده است .نمونه این
تحقیق شامل خبرگان ،كارشناسان و مدیران
مرتبط یا مطلعین 22از سند تحول است که با
روش غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شدهاند .تعداد
خبرگان مورد مراجعه  45نفر بوده است.
روش تجزیه وتحلیل دادهها :تحلیل بازیگرمحور
فرایندی است كه به كمك آن نهادها ،سازمان یا
گروههایی را كه بیشترین نفوذ و تأثیر را بر یك
موضوع یا راهبرد (در اینجا سند تحول) دارند
شناسایی و روابط میان آنها تحلیل میشود .فرض
اولیه نیز آن است كه هریك از بازیگران عالیق،
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اهداف و راهبردهای خاصی دارند كه معموالً با
یكدیگر ناسازگار است.

(سند تحول) و غیره در دامنه نمرات صفر تا سه
نمرهدهی میشود (بر اساس نظرات خبرگان).

در روشهای مختلف تحلیل بازیگرمحور به
صورتی ساختارمند ،در درجه نخست سیاهه یا
فهرستی از بازیگران و اهداف و راهبردهای آنان
شناسایی میشود و در درجه دوم با ارائه تصویری
كلی از نیروهای درگیر در موضوع امكان مقایسه
آنها فراهم میآید .در این تحقیق برای تحلیل
دادههای كیفی بهدستآمده از یكی از مهمترین
چارچوبهای تحلیلی و نرمافزارهای تحلیل
عاملمحور به نام مكتور 23استفاده شد .این چارچوب
در رویكرد پرسپكتیو كه مجموعهای از روشهای
مختلف آیندهپژوهی و سیاستپژوهی است و توسط
آیندهپژوه پیشگام فرانسوی مایكل گوده 24در دهه
 1990معرفی شده است ،قرار میگیرد .در این
نرمافزار ( )MACTORدادههای كیفی بهدستآمده
در جریان جمعآوری اطالعات تبدیل به دادههای
كمی شده و در نرمافزار قرار داده میشوند.

همچنین خروجیهای تحلیل که بر پایه روش
ریختشناسی  Morphologhicو بررسی روابط
دوبهدو میان بازیگران انجام میشود ،شامل انواع
ماتریسها ،نقشهها و نمودارهایی است كه به
سؤاالت پژوهش حاضر پاسخ میدهد .از جمله
آنكه نقشه و ماتریس همگرایی و واگرایی میان
بازیگران ترسیم میشود ،منافع بازیگران نسبت به
سند تحول مشخص میشود ،میزان بسیج جمعی
نهادها (بازیگران) در قبال سند استخراج و رقابتها
و ائتالفهای میان بازیگران بر سر مفاد سند
شناسایی میشود.

در این روش دو هدف اصلی دنبال میشود؛
نخست طبقهبندی بازیگران بر مبنای تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری نسبی آنان از یكدیگر كه دادههای
مربوط به آن با كمك ماتریس اثرات مستقیم
بازیگران با یكدیگر فراهم میآید و هدف دوم که
ع هریك از بازیگران نسبت به اهداف
شناسایی موض 
و اولویتهای مسئله كلیدی (در اینجا اهداف سند
تحول) است كه برای رسیدن به این هدف از
ماتریس دوبخشی استفاده میشود .تحلیل مكتور
در چند گام بههمپیوسته اجرا میشود كه در تمام
آنها ماتریسها روابط بازیگر ـ بازیگر ،ماتریس
مواضع و بازیگر با دیگر بازیگران در رابطه با هدف
23. MACTOR
24. Micheal Godet

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3گام اول :اولویتبندی اولیه بازیگران مرتبط
با اجرای سند تحول

با توجه به محدویتهای جمعآوری دادههای از
خبرگان و مطلعین و به منظور اجرا تکنیک مکتور
در گام ابتدایی تحقیق ،الزم بود که سیاهه بازیگران
محدودتر شود؛ بنابراین با مراجعه به خبرگان و
کارشناسان سند تحول ،پرسشنامه بسته پاسخی با
 58سؤال (یا  58بازیگر) در اختیار آنها قرار گرفت
و از آنها خواسته شد تا اهمیت و نقش هر بازیگر
در اجرای سند تحول را در دامنهای از طیف لیکرت
نمرهگذاری کنند.
یافتهها نشان داد که به ترتیب اولویت کدام نهادها
و بازیگران در اجرای سند نقش مؤثرتری دارند و بر
اساس آن معلمان ،مدیران ،سازمان پژوهش و تألیف
کتب درسی ،وزیر آموزش و پرورش ،معاونت آموزش
متوسطه عمومی ،شورای عالی آموزش و پرورش،
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تصویر  .1فاصله میان بازیگران مؤثر بر نحوه اجرای سند تحول

رسانه ملی و غیره در اولویت قرار گرفتهاند .محققان
برای اطمینان بیشتر این نتیجه را به رؤیت جمع
خبرگان رسانده و پس از مشورت با آنان و نیز به
دلیل محدودیتهای روشی تعداد آنها را به 14
بازیگر کلیدی تقلیل دادند .در گام بعدی و با انتخاب
 14بازیگر کلیدی ،کیفیت رابطه و میزان تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری یا نفوذ بازیگران طی یک ماتریس
( 14×14در قالب یک پرسشنامه بسته پاسخی)
سنجیده شد که نتایج آن در ادامه آمده است.
این چهارده بازیگر به ترتیبی که در تحلیلهای بعدی
آمدهاند عبارتاند از .1 :معلمان؛  .2سازمان پژوهش و
تألیف کتب درسی؛  .3وزیر آموزش و پرورش؛  .4شورای
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عالی آموزش و پرورش  .5رسانه ملی؛  .6دانشگاههای
فرهنگیان و شهید رجایی؛  .7خانوادهها؛  .8مجلس
شورای اسالمی؛  .9سازمان برنامه و بودجه؛  .10دولت؛
 .11وزارت علوم؛  .12شورای عالی انقالب فرهنگی؛ .13
نهادهای غیردولتی؛  .14مسوالن محلی.
 .2-3گام دوم :تحلیل فاصله (رابطه خالص) میان
بازیگران

در تصویر شماره  1میزان فاصله میان بازیگران
کلیدی مرتبط با اجرای سند تحول بنیادین آمده
است .اهمیت این یافته در آن است که بر اساس
مباحث نظری هرچه انسجام و هماهنگی میان
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تصویر  .2میزان رقابتپذیری بازیگران مرتبط با اجرای سند تحول

بازیگران کلیدی بیشتر باشد ،امکان و احتمال اجرا و
پیادهسازی سند در آینده بیشتر خواهد بود.
یافتهها نشان میدهد که از میان چهارده بازیگر
کلیدی حداقل پنج بازیگر دارای زاویه جدی با
همدیگر (و با اندک تسامحی دارای زاویه درباره سند
تحول) هستند .بازیگر شماره یازده (وزارت علوم)
دارای فاصله زیادی با سایر بازیگران است .در وهله
بعدی بازیگر شماره نهم (سازمان برنامه و بوجه) و
بازیگر سیزده (نهادهای غیر دولتی) دارای فاصله
جدی هستند .همینطور بازیگر شماره پنج (رسانه

ملی) هم دارای فاصله معنیداری با سایر بازیگران
است ،اما در میان ربع پایین سمت چپ نیز انسجام
نهادی چندان قوی مشاهده نمیشود؛ زیرا فاصله
میان وزیر آموزش و پرورش ،دولت و مجلس با سایر
بازیگران مرتبط با سند نیز قابل توجه است.
نتیجه گویای شرایط کام ً
ال نامتعادل حاکم میان
بازیگران مرتبط با سند تحول است که اجرای سند
در آینده را با مخاطراتی مواجه میکند .در حالی
که از نظر خبرگان (در نظرخواهی دور اول) معلمان
مهمترین نقش را در اجرای سند به عهده دارند
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تصویر  .3رابطه بازیگران مرتبط با سند تحول با هر هدف سند

آنها کمترین امکان رقابت را با سایر بازیگران دارند.
درمجموع مطابق تصویر شماره  2بازیگران درون
نظام آموزش و پرورش که بار اصلی اجرا و پیادهسازی
سند را به عهده دارند از کمترین میزان و توان رقابت
و اثرگذاری در فرایندهای اجرایی برخوردارند .از
دیگر یافتههای تحلیل بازیگرمحور محاسبه نفوذ
بازیگران بر همدیگر است که به دلیل محدودیتهای
مربوط به حجم مقاله ،امکان گزارشدهی همه آنها
وجو ندارد ،اما در حد اشاره میتوان گفت محاسبه
نفوذ مستقیم و غیرمسقیم بازیگران نشان میدهد
بیشترین نفوذ را بر اجرای سند تحول به ترتیب
بازیگر شماره ده (دولت) با نمره  ،206بازیگر شماره
هشت (مجلس) با نمره  ،196بازیگر شماره سه (وزیر
آموزش و پرورش) با نمره  ،173بازیگر شماره دوازده
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و شماره پنج (شورای عالی انقالب فرهنگی و رسانه
ملی) با نمره  162و کمترین نمره را بازیگر شماره
یک یعنی معلمان با نمره  62دارند.
 .3-3گام سوم :تحلیل بازیگر ـ اهداف

همانطور که در مبحث روششناسی توضیح داده
شد یک رکن مهم تحلیل بازیگرمحور بررسی رابطه
بازیگران با مسئله ،هدف یا موضوع است .به این معنی
که هر بازیگر نسبت به هر جزء از سیاست ،هدف،
موضوع یا مسئله موردبررسی چه برداشت ،نگرش،
برنامه ،تدبیر ،راهبرد ،برنامه و یا موضعی دارد .به
این منظور محققان پس از شناسایی چهارده بازیگر
کلیدی با تحلیل محتوای سند تحول و برگزاری
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تصویر  .4وزن بازیگران نسبت به هدف شماره دهم در سند تحول

چندین جلسه با دستاندرکاران تدوین سند تحول
و خبرگان و متخصصان موضوع ،نوزده محور اصلی
را به عنوان اهداف سند استخراج کردند که ماهیتاً
ترکیبی از زیرنظامها ،ساحتها ،آرمانها و اهداف
سند بود و البته باز هم به دلیل محدویتهای
روششناختی امکان افزایش و گسترش آنها وجود
نداشت .ضمن تأکید براینکه این  19محور میتوانند
به عنوان نمونهای از مهمترین اهداف یا مسائل سند
نیز در نظر گرفته شوند ،از لحاظ تحلیلی ،آنچه مهم
است و اجرای سند در آینده را تضمین و یا برعکس
دچار ابهام میکند توافق و عدم توافق بازیگران درباره
هرکدام از این اهداف نوزدهگانه است .در تصویر شماره
 3میزان توافق تمامی چهارده بازیگر ،به طور کلی،
درباره هر مسئله یا هدف از سند گزارش شده است.
این نتیجه نشاندهنده آن است که در اهدافی

همچون تربیت دینی و اسالمی (محور یک) ،تقویت
هویت ایرانی اسالمی (ور هفت) ،جمعگرایی و
جهانیاندیشی (محور نوزده) و کسب علم و دانش (به
عنوان مأموریت ذاتی آموزش و پرورش) توافق کاملی
بین بازیگران وجود دارد و شدت توافق زیاد است .اما
میزان موافقت درباره اهدافی همچون خالقیت هنری
(محور چهارده) ،معلممحوری و مدرسهمحوری
(محور شانزده) ،بازنگری در برنامههای درسی
(محور هجده) حداقل توافق میان بازیگران وجود
دارد .درمجموع یافتههای متعدد و مختلف تحلیلی
نشاندهنده آن است که میزان توافق و اجماع میان
بازیگران درباره تمامی مضامین و اهداف مندرج در
سند تحول چندان قوی نیست .متأسفانه به دلیل
محدودیت فضای نوشتاری نمیتوان همه این
خروجیها را گزارش کرد ،اما برای مثال صرفاً دو
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تصویر  .5وزن بازیگران نسبت به هدف شماره هجدهم در سند تحول

مورد از شرایط یا وضعیت موازنه یا هماهنگی میان
بازیگران (یا وزن میان بازیگران) درباره دو هدف یا
مسئله سند تحول ،در تصویر شماره  4و بهاختصار
تحلیل شده است.
نتیجه نشان میدهد اکثر بازیگران نسبت به تحقق
هدف دهم در سند که عدالت آموزشی و تربیتی
بهخصوص در مناطق مرزی و محروم است حساسیت
داشته و پیگیر آن هستند و این مسئله برای آنها مهم
تلقی میشود .به عبارتی اکثریت بازیگران بر اجرای این
هدف اصرار ،اهتمام و جدیت دارند .هرچند تعدادی از
این بازیگران مثل رسانه ملی (بازیگر پنجم) ،خانوادهها
(بازیگر هفتم) و شورای عالی انقالب فرهنگی (بازیگر
دوازدهم) از نظر پاسخگویان ،نسبت به این هدف توجه
جدی ندارند .باید دقت داشت ،از لحاظ تکنیکی و
تحلیلی آنچه مهم است آن است که بازیگران موردنظر
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مخالف این هدف نیستند؛ بنابراین عقربه ترازو به سمت
مخالف میل نکرده است؛ بنابراین در مثال موردبحث
(عدالت آموزشی) این سه نهاد مخالفتی با عدالت
آموزشی ندارند ،اما همراهی الزم را هم با آن ندارند؛
بنابراین سند تحول در اجرا در این بُعد خاص دچار
چالش و تاخیرهای خواهد شد.
اینک به نمونه یا مثال بعدی که درباره هدف
هجدهم است ،توجه فرمایید .هدف هجدهم در
تحلیل حاضر بازنگری و بازسازی ساختارها و محتوای
برنامههای درسی ،آموزشی و تربیتی بوده است که از
ترکیب چندین مؤلفه موجود در متن سند تحول به
دست آمده است و سپس با اخذ نظرات کارشناسان
مرتبط با سند و تأیید آنها در پرسشنامه بسته قرار
داده شده و نهایتاً پس از نظرات خبرگان نتایجی
(تصویر شماره  )5به دست آمده است.
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یافتهها نشان میدهد در این مورد فقط پنج
بازیگر کلیدی شامل سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی (بازیگر دوم) ،وزیر آموزش و پرورش (بازیگر
سوم) ،شورای عالی آموزش و پرورش (بازیگر چهارم)،
دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی (بازیگر ششم)
و شورای عالی انقالب فرهنگی (بازیگر دواردهم)
موافق اجرای این هدف یا سیاست بوده و بر آن اصرار
دارند ،اما هشت بازیگر دیگر اصرار و اهتمام و جدیتی
بر اجرای (حداقل) این بخش از سند ندارند.

 .4بحث و نتیجهگیری
ش ِرو تحلیل آینده اجرا یا
دغدغه اصلی مقاله پی 
پیادهسازی سند تحول آموزش و پرورش به عنوان
مهمترین سند سیاستی کشور در حوزه آموزش و
پرورش یا حوزه تعلیم و تربیت بود .از زاویهای دیگر
شاید بتوان این نگرانی و پاسخهای احتمالی به آن
را تسامحاً ،به همه سیاستهای کالن و برنامههای
راهبردی کشور نیز که در حال تصویب یا آمادهسازی
برای اجرا یا پیادهسازی هستند ،اطالق کرد یا تسری
داد .رویکرد نظری تحقیق ترکیبی از نظریهها بود
اما تمرکز آن بر نظریه بازیگرمحور بود که با روش
مکتور و نظرات خبرگان حوزه سیاستهای تعلیم و
تربیت کشور اجرا شد .بر این مبنا و مطابق پیشینه
آیندهپژوهی ،تحقق و اجرای سند تحت تأثیر اقدامات
و برنامههای عامالن یا بازیگران در نظر گرفته شد.
بر اساس این چارچوب نظری ،به طورکلی
ابزارهای پژوهش در دو پرسشنامه متمرکز شدند:
الف) پرسشنامه روابط متقابل بازیگران کلیدی
چهاردهگانه (پرسشنامه اول با ماتریس )14×14
و ب) پرسشنامه اصرار و اهتمام بازیگران نسبت
به راهبردهای کالن یا موضوعات سند تحول که
پس از شناسایی نوزده هدف انجام شد و منجر به

پرسشنامه دوم شد (پرسشنامه دوم با ماتریس ×14
 .)19خالصه یافتههای اصلی در ادامه آمده است.
یافتهها مبین آن است که نوعی انسجام و هماهنگی
کلی میان بازیگران درباره اجرای سند وجود دارد .به
این معنی که مخالفت جدی در میان چهارده بازیگر
(علیه همدیگر) وجود ندارد .هرچند فاصلهای بین
چند نهاد خاص مثل سازمان برنامه ،وزارت علوم و
سازمان صدا و سیما وجود دارد .همچنین مشخص
شد که مهمترین بازیگران کلیدی به ترتیب دولت،
مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی هستند (در
حالی که در بررسیهای اکتشافی مهمترین بازیگران
اجرای سند ،معلمان و دبیران و مدیران واحدهای
اموزشی بودند).
یافته مهم دیگر آنکه اکثر بازیگران دیدگاه مخالف
یا مغایری با سند و مفاد آن ندارند و اجماع نسبی
درباره محورهای آن وجود دارد ،اما آنچه قابل توجه
است عدم همراهی و همدلی بخش مهمی از بازیگران
درباره اکثر محورها و مضامین سند تحول است .به
عبارتی میزان همدلی ،اهتمام ،اصرار و جدیت الزم از
سوی تمامی بازیگران برای اجرای تمام اهداف سند
وجود ندارد .نتیجه نهایی آنکه در چشمانداز آینده
نمیتوان انتظار داشت که سند با سرعت و جامعیت
کافی اجرا و پیادهسازی شود.
به سخن دیگر اکثریت بازیگران و دستگاهها با
عدم همراهی کافی خود مانع اجرای سند و اجزای
مختلف آن خواهند شد؛ چراکه اجرای این سند،
ملی منوط و موکول به همراهی و همدلی کامل
تمام بازیگران و عامالن است؛ برای مثال خانوادههای
ایرانی( ،بر حسب تحقیقات مختلف پیمایشی)
دغدغههای مراجع رسمی در زمینه هویت اسالمی یا
مسائل تربیتی را ندارند و بیشتر نگران مسائل علمی
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و آموزشی مدرسه و حداکثر کنکور فرزندان خود
هستند .همچنین نهادی مانند رسانه ملی عمدتاً
درگیرکالسهای کنکور و کسب درآمد از حوزه
آموزش عمومی است تا اجرای مفاد سند تحول (آقا
بابا .)45 :1397 ،همینطور بازیگران رسمی مانند
نهادهای غیررسمی دغدغه آموزشهای محیط
زیستی را ندارند .البته چون این نوشتار امکان و
قصد ورود به مناقشات میان تمام بازیگران را ندارد
صرفاً و در حد اشاره به یافتههای اصلی خود به این
مهم اشاره میکند که اجرای سند با روال موجود و
تعامالت کنونی ،میان بازیگران مرتبط با سند دچار
ابهامات اساسی خواهد بود.
به دلیل قلت مطالعات مشابه که با روش
بازیگرمحور انجام شده باشند ،یافتههای اصلی این
مقاله امکان مقایسه با تحقیقات مشابه را ندارد؛ اما
آن بخش از یافتهها که حاکی از تعارض و شکاف
میان بازیگران است ،با نتایج پژوهشهای یعقوبی
مبنی وجود تعارض بین نهاد خانه (والدین) و مدرسه
(یعقوبی ،)1393 ،رضایی و غالمرضا کاشی درباره
تعارض جدی میان سه گفتمان دولت ،خانوادهها و
مدرسه (رضایی و غالمرضا کاشی ،)1384 ،تحقیق
کاشانی در خصوص ناهمسویی خانه ،مدرسه و
دانشآموزان (کاشانی )1383 ،و نیز مطالعه حسام
و بیات ( )1397نزدیکی و قرابت دارد.
پیشنهاد نهایی این مقاله آن است مرجع و
متولی اصلی سند تحول که شورای عالی آموزش و
پرورش (و نیز شورای عالی انقالب فرهنگی) است در
ادامه اقدامات قبلی خود با تکتک بازیگران کلیدی
تعامالت جدی را ادامه داده و با ایجاد فضای سازگاری
نهادی و مفاهمه سیاستی و توجیه آنان ،زمینه جلب
مشارکت و همکاری آنان در اجرا و پیادهسازی سند
تحول را فراهم آورد.
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گفتمانسازی درباره سند تحول تبیین و توصیه
به نخبگان ،ایجاد عزم ملی ،آموزش ذینفعان
بهخصوص معلمان و خانوادهها ،استفاده از
ظرفیتهای قانونی برای مشارکت همه بازیگران در
ساحتها و زیرنظامهای سند تحول ضروری است.
حرکت به سمت حکمرانی اجتماعی و غیرکنترلی و
غیردستوری و جلب مشارکت همه بازیگران راهبرد
اصلی برای اجرا و پیادهسازی سند تحول به شمار
میرود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این پژوهش رعایت شده
است .مقاله كد اخالق نداشته است ،مصاحبهشوندگان
از موضوع پژوهش آگاه شدهاند و مصاحبهها با رضايت
آنها انجام شده است .به مخاطبان اطمینان داده شد
که دادههای آنها محرمانه باقی خواهد ماند.
حامی مالی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری آزیتا اخالقی
در رشته روانشناسی تربیتی در گروه روانشناسی
تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه و فاقد
حمایت مالی بوده است.
مشارکت نویسندگان

مفهومسازی ،روششناسی ،اعتبارسنجی ،تحلیل،
تحقیق و بررسی ،منابع ،نگارش پیشنویس :آزیتا
اخالقی؛ ویراستاری و نهاییسازی نوشته :بهرام صالح
صدقپور و مهدی نوید ادهم؛ نظارت :بهرام صالح
صدقپور و مهدی نوید ادهم.
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تعارض منافع
در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعي وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

الزم است از آقای دکتر رعنایی برای شناسایی
اولیه و هماهنگی با خبرگان و نیز آقای ایرج ندری
برای تحلیل خروجیهای نرمافزار قدردانی شود.
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