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This study aims to identify and enumerate the policy gaps in the document of fundamental 
change in education. The method of this research is a qualitative type of meta-synthesis. 
The research population is 40 articles published over a decade from 2011 to 2021. The data 
collection tool was a note-taking tool that, while the data collection process, the results cate-
gorized, coded, and analyzed. The findings indicate that the neglected capacities in the doc-
ument can be classified into four categories. Neglected political, social, cultural, and educa-
tional capacitiesThe findings indicate that the neglected political capacities in the document 
focus on the policy makers’ lackbelief in the phenomenon of change.Lack of optimal use of 
the capacity of supranational institutions, Weak futuristic outlook, Weakness is accountabili-
ty and commitment to performance.Neglected social capacities focused on the weakness of 
the discourse-building process,Collective agreement , effective interactions within and out-
side the system. Neglected cultural capacities include on the weakness of national culture 
protection,Cultural pluralism and interaction, And poor cultural literacy.Finally, neglected ed-
ucational capacities focus on lack of attention to comprehensive and sustainable education 
and role of the individual in identity formation .Since the familiarity of policy makers and 
planners with the neglected capacities of the document of fundamental transformation of 
education and their decisive role in the success of the education system in the policy cycle 
is very effective. Therefore choosing a comprehensive and integrated approach, as well as 
avoiding partial view & to have comprehensive approach to all aspects of the field of educa-
tion and neglected fields is necessary.
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هدف از انجام این پژوهش شناسایی و احصای خأل های سیاستی  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
است. روش پژوهش کیفی از نوع فراترکیب و جامعه تحقیق  پژوهش های انجام شده در طول 1 دهه از 
سال 1390 تا  1400 است. بر این اساس 40 مقاله به طور هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها 
فیش برداری کیفی است که هم زمان با فرایند جمع آوری اطالعات، یافته های حاصله دسته بندی، کدگذاری 
و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که ظرفیت هاي مغفول احصا شده در 4 دسته سیاسي، 
اجتماعي، فرهنگي و آموزشي طبقه بندي شدند . ظرفیت مغفول سیاسي به باور مند نبودن سیاست گذاران به 
پدیده تحول، استفاده نکردن بهینه از ظرفیت نهادهای فرا قوه ای، ضعف نگاه آینده گرایانه، ضعف پاسخگویی 
و تعهد به اجرا مربوط است. ظرفیت های مغفول اجتماعی معطوف به ضعف فرایند گفتمان سازی، توافق 
جمعی، تعامالت اثر بخش درون دستگاهی و برون دستگاهی بوده و ظرفیت های مغفول فرهنگی در برگیرنده  
ضعف پاسداشت فرهنگ ملی، تکثر و تعامل فرهنگی، ضعف سواد فرهنگی و درنهایت، ظرفیت های مغفول 
آموزشی بر کم توجهی به آموزش همه جانبه و پایدار و کم توجهی به نقش فرد در هویت سازی متمرکز است. 
از آنجا که آشنایی سیاست گذاران و برنامه ریزان با ظرفیت های مغفول  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
بسیار مؤثر است؛ بنابراین اتخاذ رویکرد جامع و یکپارچه، فاصله گرفتن از نگاه جزئی به ابعاد مختلف تربیت،  

برخورد متوازن و همه جانبه  با همه ابعاد  حوزه های مغفول  الزم  و ضروري است.
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شناسایي،  ظرفیت هاي 
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مقدمه 

با  آموزش و پرورش  نظام  همه جانبه  مواجهه 
را  سیاست گذاری  که  است  به حدی  پیچیدگی ها 
آنجا  دشواری  کرده است.  دشوار  و  پیچیده  بسیار 
بیشتر می شود که مسائلی که نظام های آموزشی با 
آن مواجه می شوند، بسیار پیچیده و تابع شرایط و 

موقعیت هاست )موری و گرین، 2006(. 

اهمیت سیاست گذاری در آموزش و پرورش  به حدی 
است که بسیاری از مسائلی که امروز متوجه انسان 
است از نظام های آموزشی برخاسته است )جعفری 
توسعه یافتگی  شاخص های  از   .)1396 کریمی،  و 
امروزه  البته  است.  آموزشی  نظام های  به  توجه 
همگان معترف اند که نظام های آموزشی و پرورشی با 
تهدیدهای بیشماری مواجه هستند )هرناندز و مایر، 

1997، به نقل از همتی و همکاران، 1394(.

ابهام در اهداف، کاهش خالقیت، حفظ مطالب 
سیستم های  ناتوانی  جنایت،  تکراری،  افزایش 
ضعف  آموزشی،  روش های  ضعف  سنجش، 
تهدید های  از جمله  غیره،  و  درسی  محتواهای 
فراروی نظام آموزشی بوده و خواهد بود. در چنین 
نظام  سیاست گذاری  نقش  که  است  شرایطی 

آموزشی برجسته می شود. 

یکی از ابعاد سیاست گذاری فرایند آموزش، ارتباط 
با ساختار  نظام آموزشی و پیوستگی های زیاد آن 
 ،1395 طالبی،   ،1391 )اشتریان،  است  اقتصادی 
آموزشی  سیاست گذاری   )2006 گرین،  و  موری 
مشتمل بر سیاست ها، اقدامات و کارکردهایی است 
پیش  آموزش و پرورش  در  در حوزه  دولت  نهاد  که 
تحقق  در  را  تعلیم و تربیت  نظام  مسیر  و  می گیرد 
اهدافش هموار می سازد )طالبی و همکاران، 1395 

و حیدری، 1398(. 

عالوه براین، نوع سیاست ها، تصمیمات و کنش هایی 
که دولت در این عرصه اتخاذ می کند، توفیق نظام 
آموزش و پرورش  در رسیدن به اهداف پیش بینی شده، 
ارائه آموزش باکیفیت و تربیت صحیح دانش آموزان 
را تعیین می کند )بل و استیونسن، 2006، کانللی و 

همکاران، 2012(. 

سال  از  آموزشی  نظام های  در  تحول  ایجاد 
به  آموزشی  نظام های  اغلب  و  شد  آشکار   1945
افتاده اند  خود  آموزشی«  نظام های  »بازسازی  فکر 
تافلر،  و  تافلر  )تافلر ، 1991،  و  )عباس پور، 1396( 
1993( . نظام آموزش و پرورش  جمهوری اسالمی نیز 
از این قاعده مستثنا نیست و آخرین مرحله ایجاد 
تحول در آموزش و پرورش  را با نام تحول بنیادین در 
این راستا سندی  آموزش و پرورش  کلید زد که در 
به نام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  )1390( 

تدوین کرد. 

این سند تحول بنیادین1، از اسناد راهبری نظام 
تعلیم و تربیت است که به منزله قانون اساسی نظام 
تعلیم و تربیت است که در پاسخ به نیازهای جامعه 
در راستای مسائل آموزشی و اجتماعی و در پرورش 
 1390 مهر  در  اسالمی  جمهوری  تراز  انسان های 
تدوین شده است )نوید ادهم، 1391(. به دلیل اهمیت 
تحول در آموزش و پرورش ، درخواست نظام حاکمیت 
از آموزش و پرورش  اجرای سند تحول، گزارش اجرا و 
گام برداشتن به سوی ایجاد تحول در نظام بنیادین 

در آموزش و پرورش است. 

تحول  سند  به ویژه  تحولی،  اسناد  تدوین  در 
بنیادین آموزش و پرورش )1390( تالش های بسیار 
ارزنده ای برای ارائه دیدگاهی سامان یافته در حوزه 
تعلیم و تربیت به عنوان مبنای فعالیت نهادهای تربیتی 

 1. Document of Fundamental Transformation
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کوشش ها  این  هر چند  گرفته است.  صورت  کشور 
منتشر شده،  مطالعات  اما  است،  بدیع  و  ارزشمند 
از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
همکاران،  و  قجری  همکاران،  و  اخالقی  اسالمی، 
عظیمی، بیطرفان و همکاران، هرندی و همکاران، 
هدایتی،  همکاران،  و  دیبایی  خالقی نژاد،  مرادی، 
و  مرزوقی  و همکاران، همتی  و همکاران،  عباسی 
همکاران، بذرافشان مقدم  و همکاران و فیروزجانی تبار 
در  اساسی  ضعف های  که  است  این  از  حاکی 
و  چشم اندازها  نبود  ازجمله  مختلف،  زمینه های 
مهارت های آینده نگری در دانش آموزان، مجهز نبود 
فرا روی  با چالش های  مواجهه  برای  آموزشی  نظام 
اجماع  بین االذهانی،  مفاهیم  نبود  تعلیم و تربیت، 
نداشتن پیرامون مؤلفه ها و مصادیق کلیدی سند، 
نبود راهکارهایی برای جلب مشارکت عوامل مؤثر و 
ذی نفوذ در امر تربیت و هماهنگ نبودن عوامل مؤثر 
و سهیم در امر تربیت، تشخیص ندادن هوشمندانه 
نکردن  توجه  آموزشی،  نظام  فرا روی  تهدیدهای 
در  که  دارد  وجود  سیاست ها  اجرایی  ضمانت  به 
سند از آن ها غفلت شده، یعنی فقط به »اشاره« و 
به صورت »کلی« به آن پرداخته شده است، به شکلی 
در  را  آموزشی  عملکرد سیاست گذار  نمی تواند  که 

برنامه ریزی های آموزشی تسهیل کند. 

بر  مبتنی  سیاست گذاری  مبنای  بر  که  آنجا  از 
شواهد، »شواهد پژوهشی« می تواند سیاست گذاران 
آموزشی را در امر سیاست گذاری یاری کند، ازاین رو، 
هدف مقاله حاضر این است که بر اساس پژوهش های 
پیشین ظرفیت های مغفول سیاستی و موانع عملیاتی 

شدن سند تحول بنیادین چیست. 

1. پيشينه پژوهش 

بررسی عملکرد نظام آموزشی در 4 دهه بعد از 
انقالب شکوهمند اسالمی نشان داد سیاست گذاران 
نظام آموزشی با وجود تالش های خستگی ناپذیر در 
حوزه آموزش، آن گونه که انتظار می رفت، نتوانسته اند 
همراهی با فلسفه تربیت اسالمی داشته، در شکوفایی 
و تربیت همه جانبه و متوازن و شایستگی های انسانی 
گام برداشته، خود را با تحوالت محیطی همراه کرده 

و اهداف نظام آموزشی را پژوهشگر کنند. 

کنونی  وضعیت  به  درونی  نگاه  از این رو، 
آموزش و پرورش و چالش های آن، بازاندیشی نقش و 
جایگاه آموزش و پرورش در توسعه کشور و رویا رویی 
ساختن  وارد  از  پیشگیری  بدفهمی ها،  با  مؤثر 
طریق  از  آموزش و پرورش  به  مقطعی  شوک های 
ایجاد تغییر یا تردید در سیاست های کالن، باز تعریف 
کارکردهای آموزش و پرورش را در قالب تدوین سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390( موجب شد. 

و  جامع  برنامه  به مثابه  راهبردی  اسناد  تنظیم 
می تواند  کشور  آموزش و پرورش  نظام  راهبردی 
به دنبال  را  نظام  این  برون  و  درون  در  انسجام 
داشته و در یک فضای مفاهمه و توافق مبتنی بر 
مطالعات علمی و فلسفی، دستگاه تعلیم و تربیت را 
خود  اساسی  مأموریت های  و  چشم انداز  به سوی 
راهبردی، کالن نگر هستند  برنامه های  دهد.  سوق 
که  می کنند  مشخص  را  اصلی  و جهت گیری های 
در طرح ها و برنامه های تفصیلی تر، تدقیق و تبدیل 
به پروژه ها و راهکارهای اجرایی مشخص می شوند 
)عبداللهی، 1387، نویدی کیا و همکاران، 1400 و 

علی احمدی و همکاران، 1391(. 
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تدوین اسناد راهبردی فرایندی دارد که عبارت اند 
از: برنامه ریزی، سنجش وضعیت، چشم انداز سازی، 
روند   .)1384 )گلکار،  پایش  اجرا،  راهبرد،  تدوین 
یکسانی  الگوی  و  استاندارد  راهبردی  اسناد  تولید 
ندارد و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بسته به 
نوع، موضوع و عوامل تأثیر گذار در مدل به کار رفته 
متغیر است. در جمهوری اسالمی ایران در تدوین 
اسناد راهبردی بیشتر از الگو ها و مدل های ترکیبی 

استفاده می شود )رضوانی، 1394(. 

راهبردی  اسناد  تولید  مختلفی جهت  مدل های 
و  )الوانی  نهادی  از: مدل  عبارت اند  دارد که  وجود 
شریف زاده، 1387(، مدل گروهی، مدل سیستمی: 
نظام )شافریتز و  بازده  و  برونداد  به عنوان  سیاست 
)اشتریان،  اقتضایی بخشی  مدل   ،)1390 بریک، 
به عنوان  سیاست گذاری  عقالیی:  مدل   ،)1390
مدل   ،)1390 )اشتریان،  اجتماعی.  نفع  حداکثر 
تلفیقی: ترکیب دو مدل عقالیی و تدریجی )قلی پور 
مدل  بریک، 1390(،  و  شافریتز  آهنگر، 1389،  و 
تصمیم گیری  به عنوان  سیاست  عمومی:  انتخاب 
جمعی از سوی اشخاص ذی نفع )قلی پور و آهنگر، 
1389(، مدل تصمیم گیری اجتماعی مدل فرایندی: 
)گیوریان  سیاسی  فعالیتی  به مثابه  سیاست گذاری 
و ربیعی، 1384( و مدل سیاست گذاری مبتنی بر 

شواهد. 

مدل »سیاست گذاری مبتنی بر شواهد« مبنای 
نظری این مطالعه است. سیاست گذاری مبتنی بر 
شواهد در مقابل سیاست گذاری مبتنی بر ایدئولوژی 
سیاست گذاری  پیش فرض  است.  نظر(  و  )عقیده 
و  گسترده  اطالعات  جمع آوری  شواهد،  بر  مبتنی 
باکیفیت در مورد یک مسئله و تبدیل آن به دانش 
معنا دار و انتشار آن بین ذی نفعان است، به گونه ای 
که بتوانند در مورد مسائل، تصمیمات بهتری اتخاذ 

کنند )کالرنس، 2002(. سیاست گذاری مبتنی بر 
شواهد در بیش از 1 دهه پیش در چندین کشور 
پیشرفته، از جمله بریتانیا و ایاالت متحده مطرح شد 

)اداره کابینه بریتانیا، 1999(.

که  است  این  می شود،  مطرح  اینک  که  سؤالی 
»شواهد« به چه معناست. برای شواهد دسته بندی های 
مختلفی مطرح شده است. اداره کابینه بریتانیا )اداره 
کابینه بریتانیا ،  1999( انواع شواهد را شامل دانش 
خبرگان، تحقیقات منتشر شده، تحقیقات موجود، 
مشاوره از ذی نفعان، ارزیابی سیاست های قبلی، نتایج 
حاصل از مشاوره ها، پیامدهای مدل های اقتصادی 
آماری معرفی می کند )مارستون و واتس، 2003(. 
مشاهدات قوم نگارانه و ویژه را شواهد مناسب برای 
سیاست گذاری معرفی کرده اند. کارکرد شواهد علمی 
در مراحل سیاست گذاری عبارت است از: شناخت 
مسئله، تدوین سیاست گذاری، اجرای سیاست گذاری 
و ارزشیابی سیاست گذاری )پوالرد و کورت، 2005 

به نقل از عباسی و همکاران، 1397(. 

و  دانشگاه ها  به وسیله  که  پژوهشی  یافته های 
تولید می شوند و تجربه حرفه ای  مراکز تحقیقاتی 
و سازمانی در خصوص چیستی کارها را از مصادیق 
شواهد می داند. امروزه پژوهشگران زیادی نسبت به 
نقش پژوهش در سیاست گذاری مبتنی بر شواهد 
و  مطالعه  به  آن  در خصوص  و  هستند  خوش بین 

تحقیق پرداخته اند )پارسونز،  2002(. 

پژوهشی  یافته های  از  مرکب  را  دیویس شواهد 
پژوهش های نظام مند، مطالعات آزمایشی و موردی، 
اینترنتی،  شواهد  )خبرگان(،  کارشناسی  نظرهای 
مدارک اقتصادی، شواهد اخالقی و داده و اطالعات 

می داند )دیویس، 2004(.
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معنا  استفاده  تنها در مرحله  اطالعات  و  داده ها 
ندارند.  مفهومی  مجرد  حالت  در  و  می کنند  پیدا 
سیاست گذاری اگر مبتنی بر اطالعات بهنگام نباشد، 
زمان حال  در  نه  که  است  برای گذشته  نسخه ای 
کاربرد دارد و نه در آینده از کارایی دارد )نامداریان، 

 .)1396

اطالعات بهنگام و معتبر سیاست گذاری را آسان 
کرده و عدم اطمینان و تردید سیاست گذار را کاهش 
می دهد. داده ها و اطالعات با کیفیت به عنوان شواهد 
مهم قادر است موانع سیاستی را خنثی کند و امکان 
انجام اصالحات سیاستی را فراهم آورد. داده ها برای 
اینکه به عنوان شواهد در سیاست گذاری استفاده 
شود باید این ویژگی ها را داشته باشد که عبارت اند 
از: دسترسی پذیری، قابلیت اطمینان، مرتبط بودن و 

کیفیت نمایش )نامداریان، 1396(. 

بنیادین  تحول  سند  اهمیت  به دلیل 
آن  تصویب  سال  از   )1390( آموزش و پرورش 
در  هم  آن  دانشجویان،  توسط  بیشتر  تا کنون 
سطح دکترا، پژوهش های متعددی پیرامون سند 
تحول بنیادین انجام شده است. هر پژوهشگری از 
تحول  سند  از  خاص  عنصری  به  خاص  زاویه ای 
این  کلیدی  و  مهم  نکته  است.  پرداخته  بنیادین 
به طور  آن ها  از  هیچ کدام  که  است  این  مطالعات 
مستقیم به »ظرفیت های مغفول سند یا خألهای 
سند« نپرداخته اند، بلکه به طور ضمنی در البه الی 
موضوعی که مطالعه کرده اند به مواردی که در سند 
دیده نشده یا آن گونه که می بایست توجه نشده، 
اشاره نکرده اند. برای مثال، مرزوقی و همکاران در 
بنیادین  تحول  سند  بر  حاکم  روش شناختی  نقد 
آموزش و پرورش دریافت که به لحاظ روش شناختی 

مسائلی در سند مغفول مانده است. در سند تحول 
بنیادین به لحاظ روش شناسی ایجاد رابطه منظم و 

مدون بین مبنا در برنامه مغفول مانده است. 

عالوه بر این، برقراری ارتباط بین جریان فعالیت در 
فرایند های 4  گانه تدوین اسناد مانند طرح باورهای 
تربیتی، ایده پردازی تربیتی، نظریه پردازی و اقدامات 
در  عظیمی  مانده است.  مغفول  نیز  عمل پردازانه 
بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نظام 
آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین یاد آور 
شد نقش عوامل سهیم، مؤثر و ذی نفوذ در امر تربیت 

مغفول مانده است. 

وضعیت  بررسی  در  همکاران  و  صمدی 
شده اند  یاد آور  معلمان  توانمند سازی  شاخص های 
مؤلفه های مسئولیت پذیری و انگیزشی آن گونه که 
انتظار می رود در توانمندسازی معلمان سند توجه 
به  که  دریافتند   همکاران  و  بدیعیان  نشده است. 
خودگردانی به عنوان هدفی تربیتی در سند بنیادین 
باوجوداین،  نشده است.  مشاهده  مستقیمی  اشاره 
گزاره های مرتبط با خودگردانی شامل انتخاب گری، 
تعقل،  آگاهی،  اراده، شهامت،  اختیار،  آزاداندیشی، 

بصیرت و غیره به وفور در سند یافت می شود. 

به عنوان  تحلیل  و  انتقادی  تفکر  به  باوجوداین، 
و  اندیشه  استقالل  تحقق  بستر  اصلی ترین 
و  مرزوقی  شده است.  توجه  کمتر  خودگردانی، 
همکاران در تحلیل و نقد روش شناختی سند تحول 
ایران  اسالمی  جمهوری  آموزش و پرورش  بنیادین 
دریافتند که این سند از نظر انسجام مفهوم شناختی، 
روش شناختی و ساختاری فاقد ارتباط و سنخیت 

مضامینی است. 
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پیرامون  که  مطالعه ای  در  همکاران  و  سجادیه 
تحلیل اسناد نظری پشتیبان برنامه درسی از منظر 
مفهوم تفکر انجام داد، دریافت که در اسناد پشتیبان 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه متعادلی 
به همه مقوله های سازه تفکر صورت نگرفته است. 
این مطالعه اضافه می کند که بخشی از مقوله های 
تفکر، از قبیل بازیابی، کمترین میزان توجه را به خود 
داده است. عالوه بر این، مقوله پرسشگری  اختصاص 
نیز کمترین میزان توجه را دارد.جوانبخت و حسینی 
در بررسی مبانی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه 
شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف، 
روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت را از 

موارد مغفول در این سند دانست. 

رجبی باغدار و همکاران در بررسی جایگاه خالقیت 
در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش ابتدایی 
تحلیل  از  استفاده  با  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
مضمون انجام شد، دریافت که میزان توجه به مقوله 
خالقیت و پرورش آن برای فراگیران در دوره ابتدایی 
در تمام اسناد تحولی، از جمله سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش پایین بوده و کمترین میزان توجه 
در سند برنامه درسی ملی بوده است. این نکته ای 

است که باید ترمیم کنندگان به آن توجه کنند. 

ابعاد  از  یکی  معتقدند  همکاران  و  یداللهی 
این  که  است  جنسیتی  عدالت  آموزشی،  عدالت 
موضوع در سند مغفول مانده است. در سند تحول 
را  عدالت  بسط  و  تأمین  آموزش و پرورش  بنیادین 
متوجه رفع تبعیض مادی و معنوی میان مناطق 
محروم و برخوردار، توزیع عادالنه منابع و امکانات 
کنار  در  جنسیتی  نقش های  و  نیازها  به  توجه  و 
توجه به ویژگی های شخصیتی دانش آموز می داند. 
ریاضی و همکاران دریافتند که در سند تحول به 

جامعیت نقش معلم آن گونه که انتظار می رود، توجه 
نشده است. در سند تحول به معلم پروری که معلم 
بتواند جانشین پروری را در کالس شروع کند و به 
انجام برساند در سند تحول توجه نشده است. خلوص 
نیت، به یاد خدا بودن، اشتغال دائم به تدریس و 
از قبیل  شاگران  به  معلم  عمیق  توجه  علم آموزی، 
توجه به تفاوت های فردی، پیگیری احواالت شاگرد 
آن گونه که انتظار می رود در سند توجه نشده است. 

پیرامون  که  مطالعه ای  در  همکاران  و  کریمی 
الزامات تعلیم و تربیت آینده گرایی با توجه به اسناد 
از  کیفی  روش  به  ایران  اسالمی  توسعه جمهوری 
نوع استقرایی انجام داد، دریافت که در سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش در بخش الزامات فرهنگی 
برای درک  به تعامالت و پرورش مهارت های الزم 
شده است.  توجه  کمتر  متفاوت،  فرهنگ های 
سبحانی نژاد و همکاران یاد آور شدند در سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش به مؤلفه های مفهومی ایثار 
و شهادت توجه کافی و متعادل نشده است. محمودی 
بنیادین آموزش و پرورش  نشان داد در سند تحول 
توجه متعادل و متوازن به مؤلفه های هویت دینی و 

انقالبی مغفول مانده است. 

در  شواهد  نقش  اهمیت  به  توجه  با  امروزه 
سیاست گذاری و نقش یافته های پژوهش به عنوان 
یکی از انواع شواهد معتبر و محدودیت پژوهش های 
انجام شده و منتشر شده در حوزه سند تحول بنیادین 
بر آن است که همه  این مطالعه  آموزش و پرورش، 
برای  و  احصا  را  منتشر شده  مطالعات  خألهای 
سیاست گذاران و برنامه ریزانی که قصد ترمیم سند را 
دارند و آن را در دستور کار خود قرار داده اند، برجسته 

کند. 
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2. روش شناسی پژوهش 

روش این پژوهش، کیفی از نوع فراترکیب کیفی 
یافته های  یکپارچه سازی  برای  روش  این  از  است. 
پژوهشی و ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده 
می شود. فرا ترکیب تحلیل کیفی نتیجه پژوهش های 
کیفی است )سهرابی و همکاران، 1390(. فرا ترکیب 
صرفاً مرور یکپارچه ادبیات موضوع مورد نظر نیست، 
این  یافته های  منسجم  و  یکپارچه  تحلیل  بلکه 
به وجود  را  امکان  این  فراترکیب  است.  مطالعات 
می آورد که با ادغام و ترکیب معیارهای پیشین و 
ادبیات موضوع و تفسیر یکپارچه در این زمینه به 
دیدگاهی جامع دست یابیم )سندلوسکی و یاراسو،  

 .)2007

مراحل این روش حالت رفت و برگشتی دارد و 7 
مرحله دارد که عبارت اند از: تنظیم سؤاالت تحقیق، 
متون  انتخاب  و  ادبیات، جست وجو  مرور روشمند 
تجزیه و تحلیل  متون،  اطالعات  استخراج  مناسب، 
ارائه  و  کیفیت  کنترل  کیفی،  بافته های  ترکیب  و 

یافته ها. 

2. 1. مرحله اول: تنظيم سؤال تحقيق 

برای تنظیم سؤال پژوهش از، چه چیز2 استفاده 
شده است. سؤال این پژوهش این است که بر اساس 
پژوهش های انجام شده پیرامون سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش به چه مؤلفه های آموزشی در این 

سند در حد و اندازه مورد انتظار توجه نشده است؟ 

2. 2. مرحله دوم: مرور ادبيات به شکل نظام مند 

در این مرحله جست وجوی نظام مند روی مقاالت 
علمی پژوهشی  مختلف  ژورنال های  در  منتشر شده 

2. What

با واژگان کلیدی مرتبط از قبیل سند، سند تحول 
آموزش و پرورش،  بنیادین  تحول  سند  بنیادین، 
ظرفیت های  بنیادین،  تحول  سند  چالش های 
آموزشی،  سیاست گذاری  سیاست گذاری،  مغفول، 
علوم  جامع  پورتال  نظیر  اطالعاتی  بانک های  در 
انسانی3؛ پایگاه جهاد دانشگاهی4، پایگاه اطالعات 
نشریات کشور5، مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و 
فناوری6، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم7 ، پایگاه 
مرجع دانش8 که به زبان فارسی منتشر می شود ، 
در طول 1  دهه از 1390 تا 1400 انجام شد. این 
مطالعات با کلید واژه های جست وجو و در قالب 20 
پوشه به طور نظام یافته دسته بندی شدند. معیارهای 
ورود مقاالت برای بررسی عبارت اند از: برخورداری 
از کلید واژه های تعیین شده، مرتبط بودن محتوا با 
متغیرهای مورد مطالعه و معیارهای خروج نپرداختن 
بنیادین  تحول  سند  در  مغفول  ظرفیت های  به 

آموزش و پرورش. 

متون  انتخاب  و  جست وجو  سوم:  مرحله   .3  .2
مناسب 

نهایی  به مجموعه  برای رسیدن  مرحله  این  در 
مقاالت چندین بار مقاالت منتخب بازبینی شدند و 
در هر مرحله مقاالت و متونی که با موضوع هم خوانی 
نداشتند، حذف شدند که در نهایت به تعداد مقاالت 
کیفیت  بررسی،  از  پس  که  شد  اکتفا  محدودی 
بدین معنا  شد.  بررسی  نیز  آن ها  روش شناختی 
مقاالتی که نظم و هماهنگی درونی نداشتند، حذف 

شدند. 

 3. http://www. ensani. ir
 4. http://www. sid. ir
5. http://www. magiran. com
 6. http:www//ricest. ac. ir
 7. https:isc. ac. ir
 8. https://civilica. com
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کیفیت روش شناختی مقاالت منتخب با استفاده 
از پرسش نامه ای که حاوی بررسی اهداف تحقیق، 
نمونه برداری،  روش  تحقیق،  طرح  روش،  منطق 
روش جمع آوری داده ها، انعکاس پذیری، مالحظات 
واضح  بیان  داده ها،  تجزیه و تحلیل  دقت  اخالقی، 
بود، در مقیاس  یافته ها و ارزش پژوهش  و روشن 

لیکرتی 5 درجه ای بررسی شد. 

حاصله،  امتیازهای  بر اساس  مقاالت،  غربالگری  در 
برای  کردند  کسب  را  امتیاز  درصد   75 که  مقاالتی 
مطالعه انتخاب شدند. برای اطمینان از صحت اطالعات 
ثبت شده و جلوگیری از هر نوع سوگیری، از سه کدگذار 
برای تعیین ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد. 
فرایند غربالگري  مقاالت منتخب در جدول شماره 1 

گزارش شده است.

2. 4. مرحله چهارم و پنجم: استخراج اطالعات و 
تجزيه و تحليل  و  ترکيب يافته های کيفی 

پس از انتخاب مقاالت، به طور پیوسته مقاالت منتخب 
مطالعه و چندین بار مرور، یافته های مربوط استخراج و 
دسته بندی شد. این کار به صورت رفت و برگشتی انجام 

شد تا درنهایت، مقاالت جواز حضور در تحلیل عمیق 
و ترکیب یافته ها را کسب کردند. واحد تحلیل در این 
مطالعه، گزاره های برگرفته از یافته های پژوهشی که 
بیانگر ظرفیت های مغفول )توجه نکردن در حد انتظار( 
کدگذاری،  فیش ها،  ادامه  در  و  فیش برداری  بودند، 
سپس استعاره ها، مفاهیم، اصطالحات و تم ها تا رسیدن 
به حد اشباع، استخراج و وارد چرخه درک هم افزایانه 
شدند که در آن، این عناصر در ترجمه، مقایسه ارتباط 
با یکدیگر به ظهور مفاهیم و طبقه های جدیدی منجر 
در  منتشر شده  مقاالت  از  برگرفته  گزاره هاي  شدند. 

جدول شماره 2 گزارش شده است.  

2. 5. مرحله ششم: کنترل کيفيت 

شاخص  از  کیفیت  حفظ  برای  مطالعه  این  در 
مفاهیم  تعداد  با  کاپا  شاخص  شد.  استفاده  کاپا 
کد گذار  توسط 2  متفاوت  و  مشابه  کد گذاری شده 
محاسبه شد  که در این مطالعه وضعیت توافق بین 
2 کد گذار 0/7489 محاسبه شد که براساس جدول 
استاندارد ضریب کاپا به عنوان ضریب معتبر تعریف 

شده است. 

جدول 1. روند غربال پیشینه )منبع: یافته های تحقیق(

مقاالت رد شدهمقاالت بررسی شده

تعداد مقاالت  رد شده بر اساس کلید واژه= 15 مقالهتعداد مقاالت دريافت شده بر اساس کلید واژه=80 مقاله

تعداد مقاالت رد شده بر اساس چکیده = 15 مقالهتعداد مقاالت بررسی شده بر اساس چکیده = 65 مقاله

تعداد مقاالت بررسي شده  بر اساس چکیده های غربال شده  و 
تعداد مقاالت رد شده بر اساس محتوا=10 مقالهمحتوا=50 مقاله

تعداد کل  مقاالت نهايی= 40 مقاله

)منبع: یافته های تحقیق(
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جدول 2. گزاره های برگرفته از مقاله های منتشر شده پیرامون ظرفیت های مغفول در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )منبع: 
یافته های تحقیق(

مفاهيم استخراج شده گزاره های برگرفته از سند سند

روشن نبودن نقش 
نهادهای باالدستی

تعريف نشدن نقش  مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
پشتیباني از اجراي سند

مرکز پژوهش های مجلس 
)1399( ، جوانبخت و حسیني 
 تعامل نداشتن )1399( و خالقی نژاد )1398(

عناصر تحول

روشن نبودن چگونگی تعامل بین سیاست گذار، برنامه ريز و بهره بردار

نبود سیاست گذاری برای مشارکت عوامل ذی نفوذ و سهیم در امر تربیت

نبود سیاست گذاري برای برقراري تعامل پويا میان عوامل مؤثر در تربیت

نبود راهبرد کالن   
آموزشي  روشن نبودن ارتقای جايگاه نظام آموزش و پرورش در راهبرد کالن ملی

نويدي کیا و همکاران 
)1400( ، قجری و همکاران 
)1399(، بیطرفان و همکاران 

)1399( و مرزوقي و 
همکاران )1394(

ضعف باور تحولي  
مديران دغدغه مند نبودن مديران آموزش و پرورش نسبت به اجرای سند

نبود اقناع مجريان سند قانع کننده نبودن راهکارها براي مجريان

نبود پايش تحوالت 
محیطی

کم توجهي به پايش تغییرات و تحوالت محیطی درونی  نظام آموزشی

عدم پايش تغییرات و تحوالت بیرونی نظام آموزشی

ضعف زير ساخت ها نداشتن راهکارهای الزم جهت  امور هوشمند سازی و تقويت و توسعه آن

نبود هم فهمی سند از نبود وجود مفاهیم بین االذهانی در رنج است

کم توجهی به سعه صدر نبود راهکارهايی برای توسعه گشودگي  مديران و معلمان
صمدي و همکاران )1399(

کم توجهی به  انگیزه  شغلی به انگیزه درون شغلی معلمان به خوبی توجه نشده است

روشن نبودن نحوه 
پاسخگويی کم توجهي  به درخواست هاي تربیتي نظام حاکمیتي

عظیمي )1399( و رحیمی و 
نبود ضمانت اجرايیهمکاران )1397( سیاست ها، اهداف و راهکارهای سند ضمانت اجرايي ندارند

کم اعتمادی ذی نفعان 
به سند روشن نبودن چگونگی  جلب اعتماد عوامل مؤثر و ذی نفوذ   به  اجرای سند

معصومه صمدی. شناسايی ظرفيت هاي مغفول سياستی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به روش فراترکيب
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مفاهيم استخراج شده گزاره های برگرفته از سند سند

ضعف چشم اندازهای 
آينده نگري

چشم اندازهای آينده نگر در سند به خوبی به تصوير کشیده نشده است

کريمی و همکاران )1397(، 
همتي و گودرزي )1394( 
و شمشیري و همکاران 

 )1395(

مواضع سند پیرامون  مهارت های آينده نگری در دانش آموزان روشن نیست

مواضع سند پیرامون  مهارت های آينده نگری معلمان روشن نیست

کم توجهی به 
بحران های پیش  رو و 
فناوري هاي نوظهور

سند در رابطه با  تجهیز نظام آموزشی جهت مقابله با بحران های پیش بینی نشده  ورود 
ضعیفی داشته است

کم توجهی به اديان و 
مذاهب

به پیروان مذاهب و اديان داخل کشور در حوزه اهداف عملیاتی و راهکارها توجه 
نشده است

کم توجهی به ارتباط 
مسالمت آمیز اقوام به ارتباط مسالمت آمیز اقوام  با يکديگر و ارتباط  خرده فرهنگ ها توجه الزم نشده است

کم توجهی به آموزش 
هنر و زبان خارجی به آموزش هنر، زبان خارجی در کمترين حد خود توجه شده است

کم توجهی به دروس 
علوم پايه به دروس خاص رياضی و علوم به منزله بنیاد توسعه توجه کافی نشده است

کم توجهی به 
پرسشگری و آينده نگري به مفهوم رشد و توسعه و چرايي آن در آينده  توجه کافی نشده است

کم توجهي  به اوقات 
فراغت به اوقات فراغت از زاويه رسمی توجه شده است

تأمین نشدن منابع مالی منابع مالی و امکانات مورد نیاز برای هوشمند سازی به خوبی تدارک ديده نشده است فرهادی و شهابی )1399( و 
فیروزجاني تبار )1394(

نبود مفاهمه نهادی نبود هم فهمي مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی

نبود فضای گفتمانیاخالقی و همکاران )1399( مبهم بودن نحوه  توسعه  فضاي ذهني و رواني سند تحول بنیادين

نبود هم زبانی بین 
سیاست گذاري و اجرا هم زبانی و هم زمانی  بین مقام سیاست و اجرا به چشم نمی خورد

معصومه صمدی. شناسايی ظرفيت هاي مغفول سياستی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به روش فراترکيب
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مفاهيم استخراج شده گزاره های برگرفته از سند سند

کم توجهی به تاريخ 
ايران قبل از اسالم توجه الزم به فرهنگ ايران قبل از اسالم نشده است عباسی و همکاران )1397( 

و ابراهیمي مقدم و همکاران 
کم توجهی به )1396(

فرهنگ هاي قومي غفلت از اجرای اصل 15 قانون اساسی

تبیین نشدن عدالت 
جنسیتی آموزشي

زوايای دقیق  نیازها و نقش های هر جنس  به خوبی  روشن نشده است هرندي و همکاران )1398(، 
مرادي و باقري نوع پرست 
)1398(، يداللهي و زارعي 

)1397( و يداللهي و 
همکاران )1397(

به اقتضائات جنسیتی در آموزش به خوبی مورد توجه نشده است

مرز مجاز در تخصیص امکانات به دو جنس روشن نیست

توجه نا متوازن  به 
مؤلفه های هويت دينی نبود  توجه متوازن و متعادل به مؤلفه های هويت دينی و انقالبی

محمودي )1398( و 
سبحاني نژاد و همکاران 

)1393(

نبود مشارکت عوامل 
سهیم و مؤثر در  تربیت مشارکت دانش آموزان در فرايند سیاست گذاری تربیتی  تعريف نشده است نیري پور و برادران )1398(

کم توجهی به 
مهارت های ارتباطي به آموزش مهارت های مدارا با ديگران  توجه کافی نشده است

کريمي و همکاران )1397(
کم توجهی به 

زير ساخت هاي فناوري به فناوری های نوظهور توجه کافی نشده است

مبهم بودن نحوه جلب 
مشارکت فعال  معلمان

روشن نبودن مشارکت معلمان در فرايند سیاست گذاری های تربیتی
رياضي و همکاران )1397(

از معلم پروری غفلت شده است

نبود انگیزه ملی جهت 
اجراي سند باور مندی عامالن و نهادها  در اجرا و پیاده سازی سند قوی احساس نمی شود همتي و همکاران )1397(

انتزاعی بودن نگاه به 
پديده شادی نگاه به پديده شادی عیني نیست

اکبر پوران و رضايي )1397( 
و شکوهي و همکاران 

)1397(

نداشتن تعامل میان 
سطوح مديريتی

نداشتن برنامه ريزي الزم  جهت برقراري  ارتباط  میان سطوح مختلف عالي، میاني و 
عملیاتي جعفري و کريمي )1396(

معصومه صمدی. شناسايی ظرفيت هاي مغفول سياستی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به روش فراترکيب
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2. 7. مرحله هفتم: ارائه يافته ها 

2. 7. 1. تجمیع کدها  و  استخراج شبکه مفهومی 

در این بخش برای ترکیب نتایج، ابتدا یا تحلیل 
با  و  گرفتند  قرار  هم  کنار  در  باز  کدهای  کیفی 
کد گذاری مجدد موارد هم پوش و دارای قرابت معنایی 
استخراج  محوری  کدهای  و  شدند  ترکیب  هم  با 
گزارش  و 5  جدول های 3، 4  قالب  در  که  شدند 
شده است. بر اساس یافته های پژوهشی، ظرفیت های 
مغفول سیاسی، ظرفیت های مربوط به نقش نظام 
حاکمیتی و نهادهای فرا دستگاهی است که اقتدار 
سیاسی دارند. استفاده بهینه از این ظرفیت ها و جلب 
حمایت این نهادها باعث می شود که آموزش و پرورش 

بتواند از طریق جلب پشتیانی های الزم با تصویب 
تحول  اجرای سند  پیش نیاز  مقررات که  و  قوانین 
بنیادین آموزش و پرورش است، مسیر را برای اجرای 

بهینه سند هموار کند. 

تحلیل داده های حاصل از جدول شماره 3 حاکی 
از این است که           یکی از ظرفیت های مغفول در سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، ظرفیت های مغفول 
سیاسی است. این مضمون اصلی یا 6 مقوله اصلی و 
14 مقوله فرعی که متمرکز بر نبود عزم ملی، ضعف 
باورمندی سیاست گذاران به پدیده تحول، استفاده 
نگاه های  ضعف  فراقوه    ای،  ظرفیت های  از  نکردن 
آینده گرایانه، ضعف پاسخگویی و تعهد به اجرا است، 

احصا شده است. 

معصومه صمدی. شناسايی ظرفيت هاي مغفول سياستی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به روش فراترکيب

مفاهيم استخراج شده گزاره های برگرفته از سند سند

ضعف مشارکت خانواده 
در سیاست گذاری نبود راهکارهای عملیاتی در خصوص نقش خانواده نجفي و احمدي )1391( و 

معزي و زارعي )1395(

ضعف مهارت های 
ارتباطي به آموزش مهارت های مدارا با ديگران  توجه کافی نشده است

ابراهیمي مقدم و همکاران 
)1396( ، بنافي و نوروزي 

)1392(، بديعیان و همکاران 
)1397( و کريمی و 

همکاران )1397(

کم توجهي به فرايند 
نیازسنجي به  نیازها و ضرورت های عملی  و اجتماعی توجه الزم نشده است

هدايتي و مرزوقي )1395( ، 
صفار حیدري و همکاران 

)1393( و رحیمی و 
همکاران )1397(

ضعف در فرايند 
انتخاب گری به نقش آگاهانه و انتخاب گری جوانان توجه الزم نشده است

بذر افشان و همکاران 
)1394( و رجبي باغدار و 

همکاران )1394(

نبود نگرش فرايندی به 
سواد رسانه نگر ش فرايندی به سواد رسانه  قابل مشاهده نیست بشیر و چابکي )1393(

)منبع: یافته های تحقیق(
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مغفول  ظرفیت های  پژوهشی،  یافته های  طبق 
اجتماعی ظرفیت هایی هستند که ناظر بر تعامل، 
درون دستگاهی،  و  برون دستگاهی  مشارکت 
بهینه  استفاده  و  اجرای سند  در  حوزه های درگیر 
تحول  سند  بهینه  اجرای  در  اجتماعی  سرمایه  از 
این  مؤلفه های  و  ابعاد  است که   ) 1390( بنیادین 

موارد در جدول شماره 4 آمده است. 

از  این جدول  حاکی  از  تحلیل داده های حاصل 
این است که یکی از ظرفیت های مغفول در سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، ظرفیت های مغفول 

اجتماعی است. این مضمون اصلی که شامل 5 مقوله 
اصلی و 17 مقوله فرعی است، متمرکز  بر ضعف در 
تعامالت  جمعی،  توافق  گفتمان سازی،  فرایندهای 
اثر بخش درون دستگاهی و برون دستگاهی و جلب 
مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در امر تربیت است، 

احصا شده است. 

تحول  سند  در  فرهنگی  مغفول  ظرفیت های 
هستند  ظرفیت هایی  پرورش  و  آموزش  بنیادین 
که ناظر بر توجه ضعیف به فرهنگ ملی، فرهنگ 
و  بومی  فرهنگ های  خرده فرهنگ ها،  بین المللی، 

معصومه صمدی. شناسايی ظرفيت هاي مغفول سياستی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به روش فراترکيب

جدول 3. ظرفیت های مغفول سیاسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقوله پايه مقوله فرعی مقوله اصلی

توجه نکردن به ارتقای جايگاه نظام آموزش و پرورش در راهبرد کالن ملی نبود عزم ملی

ظرفیت های  
مغفول سیاسی

ضعف باورمندی سیاست گذاران، برنامه ريزان  و مديران به تحول زا بودن سند
ضعف باور مندی 

ضعف باور مندی عامالن و نهادها ی ذی نفع  در اجراي سندسیاست گذاران به  پديده تحول

ضعف در اقناع  مجريان  به اجرای  سند

تعريف  نشدن نقش نهادهاي فرادستگاهي در پشتیباني از اجراي سند
استفاده نکردن از ظرفیت هاي 

تعريف نشدن نقش  شوراي عالي انقالب فرهنگي در پشتیباني از اجراي سندنهادهاي فرا قوه اي

روشن نبودن وظايف نهادهای خارج از دولت

ضعف چشم اندازهای آينده نگر در سند

ضعف  نگاه آينده نگرانه
ضعف مهارت های آينده نگری فردی  در دانش آموزان

ضعف مهارت های آينده نگری  فردی در معلمان

کم توجهی به بحران های فرا رو

نبود سازوکار پاسخگويی به نهادهای فراقوه ای
ضعف پاسخگويي

نبود ساز و کار پاسخگويی به ذی نفعان

عدم توجه به ضمانت اجرايی سیاست ها ضعف تعهد به اجرا
)منبع: یافته های تحقیق(
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جدول 4. ظرفیت های مغفول اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقوله پايه مقوله فرعیمقوله اصلی

ظرفیت 
مغفول 
اجتماعی

ضعف فرايند 
روشن نبودن توسعه  زبان سند تحول بنیادين در »بدنه آموزش و پرورش«  گفتمان سازی

ضعف توافق جمعی

نبود وجود مفاهیم بین االذهانی 

نبود مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی  

نبود اجماع پیرامون مؤلفه ها، مصاديق  کلیدی  سند 

تعامالت ضعیف  
اثر بخش 

درون دستگاهي

تعامل ضعیف میان سطوح مختلف عالي، میاني و عملیاتي  

برقراری نکردن هم زبانی و هم زمانی  بین مقام سیاست و اجرا 

تعامالت ضعیف
محیطی 

برون دستگاهی

تقسیم نشدن کار میان عوامل سهیم و مؤثر در امر تربیت 

برقرار نکردن تعامل بین  سیاست گذار، برنامه ريز و بهره بردار

مشخص  نبودن نحوه مشارکت عوامل ذی نفوذ و سهیم در امر تربیت 

نبود سیاست گذاری برای مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی 

مشارکت  انفعالی خانواده 

بازخورد  نگرفتن مداوم از طريق ارتباط با نهادهای مسئول جامعه هدف

کم توجهی  به سرمايه 
اجتماعی

کم توجهی به نیازها و ضرورت های عملی و اجتماعی

جلب اعتماد نکردن عوامل مؤثر و ذی نفوذ  در اجرای سیاست های تحولی 

کم توجهی به  شرايط حساس سیاسی، اجتماعی و آموزشی 

کم توجهی به سعه صدر مديران و معلمان 

مغفول ماندن  مشارکت معلمان و دانش آموزان در فرايند سیاست گذاری های تربیتی  

 )منبع: یافته های تحقیق(
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جدول 5. ظرفیت های مغفول فرهنگی  در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقوله پايهمقوله  فرعیمضمون اصلی 

ظرفیت مغفول 
فرهنگی

ضعف پاسداشت  فرهنگ ملی 

کم توجهی به فرهنگ ايران قبل از اسالم 

غفلت از اجرا ی اصل 15 قانون اساسی 

کم توجهی به پیروان مذاهب و اديان داخل کشور 

ضعف پذيرش تکثر فرهنگی
کم توجهی به ارتباط مسالمت آمیز با اقوام و خرده فرهنگ ها 

کم توجهی به پذيرش  تفاوت های فرهنگی اقوام 

کم توجهی به پذيرش تفاوت های فرهنگی ساير ملیت ها ضعف تعامل فرهنگی فرا ملی 

ضعف سواد فرهنگی 

کم توجهی  به مهارت هاي هم زيستی هماهنگ  با ديگران 

کم توجهی به آموزش مهارت های  ارتباط با ديگران از طريق  گفت و گو و استدالل

کم توجهی به آموزش مفاهیم صلح و دوستی 

کم توجهی به آموزش مهارت های مدارا با ديگران 

نبود نگر ش فرايندی به سواد رسانه ای 
 )منبع: یافته های تحقیق(
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جدول6. ظرفیت های مغفول  آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقوله پايهمقوله  فرعیمقوله اصلی 

ظرفیت مغفول 
آموزشی 

کم توجهی  به آموزش 
همه جانبه  

توجه حداقلی به آموزش هنر 

توجه ناکافی به آموزش زبان خارجی 

توجه ناکافی به سرمايه گذاری در دروس علوم پايه  به منزله بنیاد توسعه 

نداشتن توجه کافی به چگونگی پاسداشت نظام طبیعت ضعف آموزش توسعه پايدار

کم توجهی  به عدالت 
آموزشی  جنسیتی

  تبیین نکردن دقیق  نیازها و نقش های هر جنس  

عملیاتی نشدن عدالت آموزشی جنسیتی با توجه به داشته های نظام حقوقی اسالم

تبیین نکردن اقتضائات جنسیتي در عدالت تربیتی 

روشن نبودن مرز مجاز در تخصیص امکانات به 2 جنس 

کم توجهی به مهارت های  
شناختی 

ناديده انگاشتن مفهوم  تخیل و خیال ورزی و تبیین فلسفی 

غفلت از بُعد علمی و فناوری در بُعد جنگ نرم

کم توجهی به مقوله خالقیت 

توجه نا متعادل به مقوله های سازه تفکر، از جمله مؤلفه بازيابی

کم توجهی به مفهوم پرسشگری ، گفت و گو و تجربه اندوزي 

کم توجهی به مهارت های 
فرا شناختی 

کم توجهی  به خود آگاهی و خود شکوفايی 

کم توجهی به تفکر انتقادی 

کم توجهی به مهارت های جرأت ورزی 

کم توجهی به مهارت های 
عاطفی 

تبیین نکردن مختصات )مؤلفه ها و مصاديق( شادی در وجه سالم آن

کم توجهی به فضای روانی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

کم توجهی به مهارت های عاطفی در دانش آموزان

نگاه  انتزاعی و ناملموس به پديده شادی 

نبود نگاه نشاط آور  به عنوان يک هدف در اردو های دانش آموزی 

نبود برنامه و تعريف  عملیاتی روشن و شفاف از شادی 

نگاه رسمی به اوقات فراغت
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محلی است که جزئیات این کم توجهی در جدول 
شماره 5 آمده است. 

تحلیل داده های حاصل از جدول شماره 5 حاکی 
در  مغفول  ظرفیت های  از  یکی  که  است  این  از 
ظرفیت های  آموزش و پرورش،  بنیادین  تحول  سند 
مغفول فرهنگی است. این مضمون اصلی متمرکز 
بر 4 مقوله اصلی و 12 مقوله فرعی است که این 
فرهنگ  پاسداشت  ضعف  بر  احصا شده  مقوله های 
ملی، کم توجهی به تنوع و تکثر فرهنگی، کم توجهی 
فرهنگی  فراملی و ضعف سواد  فرهنگی  تعامل  به 

متمرکز است. 

ظرفیت هایی  نیز  آموزشی  مغفول  ظرفیت های 
هستند که ناظر بر کم توجهی به آموزش همه جانبه 
و پایدار به عدالت آموزشی جنسیتی و همین طور 
کم توجهی به مهارت های سطوح باالی ذهنی از قبیل 
مهارت های شناختی، فراشناختی و عاطفی است که 
جزئیات این کم توجهی در جدول شماره 6 آمده است. 

تحلیل داده های حاصل از جدول شماره 6 حاکی 
با 7  از این است که ظرفیت های مغفول آموزشی 

مقوله اصلی و 30 مقوله فرعی احصاشده که بیشتر بر 
ضعف توجه به آموزش همه جانبه و پایدار، مهارت های 
شناختی، فراشناختی، عاطفی و کم توجهی به نقش 
شبکه  است.  متمرکز  هویت سازی  فرایند  در  فرد 
مؤلفه های  و  ابعاد  در  حاصله  یافته های  مفهومی 
احصا شده در تصویر شماره 1 نشان داده شده است. 

4. بحث و نتيجه گيری

ظرفیت های  احصای  پژوهش،  این  از  هدف 
آموزش و پرورش  بنیادین  تحول  سند  در  مغفول 
)1390( است. روش پژوهش کیفی از نوع فراترکیب 
تا  از سال 1390  منتشر شده 1  دهه  پژوهش های 
این  پژوهش  این  دانش افزایی  سهم  است.   1400
در  انجام شده  تحقیقات  بیشتر  بر خالف  که  است 
در  که  آموزش و پرورش  بنیادین  تحول  حوزه سند 
انجام  پژوهشگران  دیدگاه  از  متأثر  و  بافتی خاص 
شده است، این مطالعه پژوهشگر محور نبوده و به یک 
بافت سازمانی با فرهنگی خاص تعلق نداشته است. 
زیرا در رویکرد فراترکیب، داده های به دست آمده از 
پژوهش های مختلف یکجا گردآوری و به عنوان یک 

مقوله پايهمقوله  فرعیمقوله اصلی 

ظرفیت مغفول 
آموزشی

کم توجهی به نقش فرد در 
فرايند هويت سازی 

کم توجهی به  نقش نظارت ها درونی در هويت يابی 

کم توجهی به نقش آگاهانه و انتخاب گری جوانان 

کم توجهی  به انگیزه درون شغلی معلمان

کم توجهی به مؤلفه مسئولیت پذيری معلمان

غفلت از معلم پروری

توجه نداشتن متوازن و متعادل به مؤلفه های هويت دينی و انقالبی

کم توجهی به فرهنگ ايثار و شهادت

 )منبع: یافته های تحقیق(
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مجموعه تحلیل شده است. 

مرور  بر اساس  که  است  این  از  حاکی  یافته ها 
ظرفیت های  دهه،   1 در  منتشر شده  پژوهش های 
قابل  طبقه   4 به  بنیادین  تحول  سند  در  مغفول 
ظرفیت های  از:  عبارت اند  که  است  دسته بندی 
آموزشی.  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  مغفول 
ظرفیت هایی  عمدتاً  سیاسی  مغفول  ظرفیت های 
نهادهای  و  حاکمیتی  نهاد های  نقش  به  که  است 
فرا دستگاهی به عنوان یکی از عوامل سهیم و مؤثر 
در فرایند تربیت مربوط می شود که برجسته کردن 
نقش این نهادها، مسیر را برای اجرایی شدن سند 
می کند.  هموار  آموزش و پرورش  بنیادین  تحول 
بر اساس یافته های پژوهشی در سند تحول بنیادین 
به نقش استفاده از ظرفیت های نهادی فرا قوه ای و 
جلب پشتیبانی این نهادها آن گونه که انتظار می رود 
در قالب اهداف و راهکارها توجه نشده است. ضعیف 
بودن نگاه آینده نگرانه و نبود پاسخگویی به ذی نفعان 
از  ارائه شده  راهکارهای  اجرایی  نداشتن  ضمانت  و 
دیگر ظرفیت های مغفول این بخش است که اجرایی 
شدن سند را با مانع مواجه می کند. این یافته ها با 
پژوهش های کاکو جویباری،  نوید ادهم و نیز اخالقي 
و همکاران، مرکز پژوهش های مجلس و بیطرفان و 

همکاران همسو است. 

دیگر ظرفیت  مغفول احصا شده، ظرفیت مغفول 
اجتماعی  مغفول  ظرفیت های  است.  اجتماعی 
براساس یافته های این مطالعه، ظرفیت های مغفولی 
درون دستگاهی،  تعامالت  ضعف  بر  که  هستند 
برون دستگاهی، ضعف جلب مشارکت ذی نفعان در 
امر تربیت و ضعف توجه به سرمایه های اجتماعی 

ناظر است. 

و  محمدی  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این 

نوروزی  و  بنافی  همکاران،  و  اخالقی  همکاران، 
و همتي و همکاران همسو است. این ضعف سند 
در حالی است که سند تحول برای اجرایی شدن 
درون دستگاهی  سطح   2 در  اثر بخش  تعامالت  به 
و  ذی نفعان  مشارکت  جلب  و  برون دستگاهی  و 
استفاده از سرمایه اجتماعی نیازمند است، چرا که 
این تعامالت عمیق و وسیع و مشارکت ذی نفعان 
است که می توانند زمینه ساز و تسهیل گر تحلیل های 

واقع بینانه باشند. 

دیگر ظرفیت مغفول احصا شده، ظرفیت  فرهنگی 
است. بر اساس این مطالعه، ظرفیت مغفول فرهنگی، 
ظرفیت هایی هستند که بر کم توجهی به فرهنگ های 
بومی و قومی، جهانی و سواد فرهنگی ذی نفعان نظام 
است.  ناظر  راهکارها  و  اهداف  قالب  در  آموزشی 
این یافته با یافته های کریمی و همکاران، یداللهی 
و همکاران و سبحانی نژاد و همکاران همسو است. 
ظرفیت های فرهنگی خصیصه  سیالی دارند. نمی توان 
مفاهیم بنیادی را که جزء اهداف سیاست ها هستند، 
مبهم و نامتعین رها کرد و بعد انتظار اجرایی شدن 
آن ها را داشت. تدوین سیاست های عملیاتی برای 
اجرای معنایی گنگ و مبهم غیر ممکن است. کدام 
تعریف  که  را  معنایی  می توانند  قالب ها  یا  اشکال 

مشخصی از آن وجود ندارد، تعّین بخشند.

ظرفیت  آخرین  مطالعه،  این  براساس  درنهایت، 
است.  آموزشی  مغفول  ظرفیت  احصاشده  مغفول 
ظرفیت های مغفول آموزشی، ظرفیت هایی هستند 
آموزش  همه جانبه،  آموزش  به  کم توجهی  بر  که 
پایدار، مهارت های شناختی، فراشناختی و  توسعه 
فردی خود  هویت  توسعه  در  فرد  نقش  و  عاطفی 
و  صفار حیدری  یافته های  با  یافته  این  است.  ناظر 
رضایی،  و  اکبر پوران  کاکوجویباری،  حسین نژاد، 
این  است.  همسو  همکاران  و  جعفري  و  حیدري 
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است  فوق الذکر در حالی  مؤلفه های  به  کم توجهی 
که نظام تعلیم و تربیت باید بتواند با تمرکز بر آموزش 
مهارت های  ارتقای  و  رشد  در  پایدار  و  همه جانبه 
و  خود  ذی نفعان  عاطفی  و  فراشناختی  شناختی، 
همین طور نقش آفرینی کاربران در هویت بخشی خود 

اقدام کند. 

که  است  این  پژوهش  این  محدودیت های  از 
ظرفیت های  شناسایی  هدف  با  مستقلی  پژوهش 
در  مغفول  ظرفیت های  نشده است.  انجام  مغفول 
آن  انجام شده،  پژوهش های  بر اساس  مطالعه  این 
بلکه در  با عنوان ظرفیت مغفول در سند،  نه  هم 
قالب های دیگری با کلید واژه های متفاوت از ظرفیت 
البه الی  در  پژوهشگران  و  شده است  انجام  مغفول 
موضوع مطالعه شده به ظرفیت های مغفول در این 
حوزه پرداخته اند. بنابراین احتمال دارد ظرفیت های 
مغفولی دیگری هم باشند که در مطالعات انجام شده 

به آن ها توجه نشده باشد. 

پيشنهادهای  سياستی به ذی نفعان سند تحول بنيادين

در  می شود  پیشنهاد  پژوهش  یافته های  طبق 
بخش ظرفیت های مغفول سیاسی، ترمیم کنندگان، 
نهادهای  حمایت های  جلب  چگونگی  پیرامون 
نظام،  مصلحت  تشخیص  شورای  مثل  فراقوه ای 
انقالب  عالی  شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
فرهنگی، چگونگی تضمین اجرای سند و چگونگی 
با رویکرد آینده نگرانه که  پاسخگویی به ذی نفعان 
فرایند اجرایی شدن سند تحول بنیادین را تسهیل 
می کنند تا در قالب بازاندیشی در اهداف و راهکارها 

اقدامات الزم را انجام دهند.  

در بخش ظرفیت های مغفول اجتماعی پیشنهاد 
در 2  اثر بخش  تعامالت  نقش  به  توجه  با  می شود 
جلب  و  برون دستگاهی  و  درون دستگاهی  سطح 

مشارکت ذی نفعان )استفاده از سرمایه اجتماعی(، 
شود  اندیشه  تدابیری  راهکارها  و  اهداف  قالب  در 
که فرایند برقراری تعامل اثر بخش و جلب مشارکت 

ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری هموار شود. 

در بخش ظرفیت های مغفول فرهنگی پیشنهاد 
می شود به تبادالت فرهنگی دو جانبه یا چند  جانبه 
و  قومی  و  بومی  فرهنگ های  فرهنگ ها،  سایر  با 
ایرانی  فرهنگ  زیرا  شود،  توجه  فرهنگی  سواد 
محل حضور و بروز خرده فرهنگ ها و فرهنگ های 
بومی و قومی است. بدون توجه و جلب مشارکت 
این خرده فرهنگ ها و بدون توجه به سواد فرهنگی 
انتظار  و  کرد  اجرایی  را  سند  نمی توان  شهروندان 
اجرایی شدن آن را داشت، چرا که مقاومت ذی نفعان 
در اجرای سند، عملیاتی کردن سند تحول را با مانع 

مواجه می کند. 

در بخش ظرفیت های مغفول آموزشی پیشنهاد 
سیاست گذاری  است  الزم  اینکه  ضمن  می شود 
اما  شود،  آغاز  بیرونی  جهت گیری های  با  آموزشی 
به  را  خود  هدف گذاری های  آموزشی  نظام  باید 
سمت جهت گیری های درونی سوق دهد، زیرا الزمه 
رشد و توسعه آموزش پایدار و همه جانبه در نظام 
معنای  در  فردی  توسعه  و  رشد  آموزش و پرورش، 
واقعی خود و تمرکز بر عامل درونی است. تمرکز بر 
عامل بیرونی باعث فاصله گرفتن از گام برداشتن در 

مسیر تحول بنیادین خواهد شد. 

و هم فهمی  نخبگانی  اجماع  و  مفاهمه  به عالوه، 
عوامل مؤثر تربیت از ظرفیت های مغفول احصا شده 
سیاست ها  مخاطبان  جهان معنایی  و  یک سو  از 
با  درمواجهه  هم  با  آن ها  هم خوانی  و  از سوی دیگر 
اجرایی شدن  برای  احصا شده  مغفول  ظرفیت های 

سند تحول بنیادین امری ضروری است. 
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برای دستیابی به این مهم، برگزاری هم اندیشی ها 
حضور  با  بینا رشته ای  و  میان رشته ای  فضای  در 
پژوهشگران و صاحب نظران و ذی نفعان در فضای 
هم خوانی  این  ایجاد  در  می تواند  آزاد اندیشانه 
در  را  آنان  همکاری  جلب  زمینه  و  تعیین کننده 
تدوین و اجرای سیاست ها پدید آورد. امروزه زمان 
آزمون و خطا تمام شده و نمی توان با ساده انگاری 
نسبت به اصالحات آموزشی نگریست. انتظار می رود 
ترمیم کنندگان سند با ظرفیت های مغفول احصا شده 

برخورد مناسب و بهینه داشته باشند. 

مالحظات اخالقی

پيروی از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت 
شده است. 

حامی مالی

در این پژوهش از سازمان های دولتی و غیر دولتی 
کمک  مالی دریافت نشده است. 

مشارکت نويسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله 
مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی 

   شــخص یــا ســازمان خاصــي پشــتیبان نبوده اند 
که تشــکر الزم باشــد. 
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تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای  آموزش و پرورش. 

اسالمی ایران.

معزی، ل.، و زارعی، ر. )1395(. تحلیل محتوای کتاب درسی 
تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول در مورد ترویح و 
تعمیق فرهنگ حجاب بر اساس اهداف سند تحول بنیادین. 

فصلنامه زن و جامعه، 7 )3(، 193-209. 

نامداریان، ل. )1396(. واکاوی ویژگی های مناسب داده ها برای 
سیاست گذاری. فصلنامه سیاست، 49 )2(، 515-534. 

کارکرد  و  نقش  اهمیت،   .)1391( ح.  احمدی،  و  ا.،  نجفی، 
خانواده از دیدگاه اسالم و بررسی جایگاه آن در سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش، فصلنامه خانواده و پژوهش، 9 )1(، 

 .7-30

در  بنیادین  تحول  مدیریتی  الزامات   .)1391( م.  ادهم،  نوید 
آموزش و پرورش. راهبرد فرهنگ، 5 )17-18(، 295-323. 

واکاوی   .)1400( و.  قربانی زاده،  و  ر.،  واعظی،  ا.،  نوید کیا، 
فصلنامه  آموزش و پرورش.  بنیادین  تحول  سند  اجرای 

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، 12 )3(، 13-30. 

الزامات حمایت سازمانی  نیری پور، ز.، و برادران، م. )1398(. 
و  آموزش  تحول  سند  در  صالح  مدرسه  در  ادراک شده 
پرررش. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، 5 

 .129-172 ،)1(

الوانی، س. م.، پورسید، ب.، و  هادی پیکانی، م. )1388(. مروری 
بر مدل های سیاست گذاری در نظام آموزش عالی. مجلس و 

پژوهش، 15 )59(، 73-101. 

اجرای  آسیب شناسی   .)1395( ر.  خوارزمی،  و  ف.،  هدایتی، 
تحول  مدیریت  مبانی  بر اساس  تحول  سند  های  برنامه 

سازمانی. راهبرد توسعه، 45 )2(، 240-259. 

ارزیابی  و  نقد   .)1398( م.  علی پور،  و  ر.،  وفایی،  ر.،  هرندی، 
جایگاه ابعاد و مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران 
کاربردی  مسائل  آموزش و پرورش.  بنیادین  تحول  سند  در 

تعلیم و تربیت اسالمی، 4 )1(، 7-30. 

ا. )1394(. ضرورت  همتی، ع.، گودرزی، م. ع.، و  حاجیانی، 
آینده پژوهی  فصلنامه  آموزشی.  نظام های  در  آینده پژوهی 

مدیریت، 26 )103(، 59-67. 

یداللهی، ا.، زارعی، م. ح.، و یاوری، ا. )1398(. بررسی تطبیقی 
رویکرد سند 2030 و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
ایران به عدالت آموزشی جنسیتی. فصلنامه پژوهش حقوق 

عمومی، 21 )65(، 171-198. 
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