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راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر
سند تحول بنیادین از نظر معلمان
اشرف کشاورزی پورقرقی
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 1کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی (نویسنده مسئول)

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر سند تحول
بنیادین از نظر معلمان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد .کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه  1شهر کرج (مدارس
دولتی) به تعداد  780جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند از جامعه مورد نظر با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه
 257نفر تعیین شد .روش نمونه گیری تصادفی ساده بود .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  20گویه ای
استفاده شد که روایی آن بصورت صوری و محتوایی توسط اساتید متخصص تایید شده و ضریب آلفای کرونباخ جهت تایید
پایایی  0/81بدست آمد .نتایج بررسی و آزمون های انجام شده با نرم افزار  spssو تی تک نمونه ای نشان داد که راهکارهای
اجرایی مناسب نظام تامین ،تربیت و توسعه حرفه ای مبتنی بر سند تحول بنیادین از نظر معلمان شرکت کننده در آزمون
درحد قابل قبول و مطلوبی است .همچنین در مورد زیر مقیاس های آزمون نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد میزان
راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین حرفه ای معلمان شرکت کننده در آزمون در حد قابل قبول و مطلوبی است.
واژههای کلیدی :راهکارهای اجرایی ،نظام تامین ،تربیت ،توسعه ،سند تحول بنیادین ،توسعه حرفه ای معلمان
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مقدمه
آموزش و پرورش وبه عبارتی تعلیم و تربیت با خلقت انسان همراه جوامع بشری بوده و تا انسان و اجتماعات بشری باشد
آموزش و پرورش نیز خواهد بود  .اصوال زندگی بشر بدون وجود آموزش و پرورش معنی و مفهوم خاصی ندارد .از جهت وسعت
و گستردگی حوزه نفوذ نیز به جرات می توان گفت که هیچ وزارتخانه ای به گستردگی آموزش و پرورش در هیچ جامعه ای
وجود ندارد  .در همه جوامع بیش از یک سوم جمعیت بطور مستقیم با این وزارتخانه در ارتباط هستند که اگر مراکز آموزش
عالی را نیز بدان اضافه نمائیم بطور قطع بیش از نصف جمعیت با نظام اموزشی هر کشور در ارتباط مستقیم می باشند(آقازاده،
.)1391
یکی از وظایف مهم این نظام تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار است و این امر تنها با کمک معلمان الیق و
توانمند اتفاق نمی افتد .از این رو برای رسیدن به یک نظام آموزشی حرفه ای باید معلم حرفه ای تربیت کرد زیرا معلم حرفه
ای بر اساس دانش ،تخصص و تجربیات مربوط و در یک فرآیند رقابتی وارد چرخه آموزش می شود(فونتانا 1،ترجمه حق گو،
.) 1389با عنایت به این امر سازمان نظام معلمی الزم است ساختاری مستقل داشته باشد تا بتواند به وظایف حرفه ای و ذاتی
خود عمل کند و سپردن اجرای تربیت حرفه ای و نظام رتبه بندی معلمان به گروه های آموزشی و حتی گروه های مشابه،
فلسفه اجرای نظام رتبه بندی معلمان را با چالش های اساسی روبه رو کرده و در بهترین حالت سرنوشتی بهتر از طرح مسیر
ارتقای شغلی معلمان نخواهد داشت(احدیان.)1385،یکی از اصول متمم برنامه ریزی آموزش و پرورش اصل تغییر و تحول
است « .اگر قرار باشد آموزش و پرورش بر اساس روند موجود پیش برود ،رشد کند و توسعه یابد ،دیگر احتیاجی به برنامه ریزی
نیست .برنامه ریزی برای آن است که در روند موجود تغییر و تحول ایجاد کند و آن را در مسیر جدیدی قرار دهد و کمبودهای
کمی و معایب کیفی آن را بر طرف سازد »(فیوضات .) 1390،در این راستا  ،با توجه به لزوم تحول در آموزش و پرورش و
همچنین با توجه به تاکید دین مقدس اسالم به علم آموزی و تاکید مقام معظم رهبری  ،سند تحول بنیادین در آموزش و
پرورش به تایید رسید.سند تحول بینادین در آموزش و پرورش با اتکا به آموزه های قرآن ،اسناد باالدستی من جمله سند چشم
انداز بیست ساله (افق  1404هجری و شمسی) ،نقشه جامع علمی کشور تنظیم شده است .آموزش پرورش باید در پایان دوره
به اهداف تعیین شده در سند تحول دست یابد .در این مسیر قطعا با موانع و چالش هایی روبرو خواهد شد .بررسی موانع و
چالش ها عیب جویی نیست .همه از سیستم آموزش پرورش سهمی بردهایم و در خوب و بد آن شریک هستیم .مقصود از توجه
کردن به کمبودها و نقایص این است که با آگاهی و بینش الزم در پی چاره باشیم و برای اصالح آنها بکوشیم(وردی
نژاد.) 1390،تغییر و تحول بنیادین در آموزش و پرورش امری قطعی و ضروری است و هیچ کس آن را انکار نمیکند .رهبر
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انقالب نیز بر ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تأکید می کنند ،اما تحول باید با شرایط واقعی جامعه هماهنگ و همراه
باشد و اصولی چون آداب و رسوم ،فرهنگ ،اخ الق ،علم ،آزادی با معیارهای انسانی ،جهانی ،اسالمی و ایرانی در آن رعایت شود،
روح استقالل و خودکفایی در آن دیده شود و به حقوق بشر و معیارهای انسان جهانی توجه شود و امکان اجرای آن وجود
داشته باشد(باغانی .)1391،در سالهای اخیر یک اجماع کلی در میان مسئولین رده باالی کشور خصوصا در آموزش و پرورش با
تدوین سند تحول بنیادین شکل گرفت .بر این اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی تدوین و سند تحول بنیادین نوشته شد.
فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دیگر نمی گوید یک نفر نسبت به فرد متربی اراده دارد بلکه بر اساس این فلسفه ،متربی نیز دارای
اراده است و باید اراده وی در نظر گرفته شود (الماسی .)1390 ،بر اساس مفاد سند مذکور دانشآموز در نگاه برنامهریز
خلیفة اهلل بوده و دارای مراتبی از حیات طیبه حال این سوال مطرح میشود که دستیابی به حیات طیبه از چه طریقی محقق
می شود؟
بر مبنای سند تحول بنیادین الزم است به عالیق یادگیرنده توجه شود یعنی یادگیرنده و عالیقش در مرکز توجه قرار گیرند.
لذا تغییر محتوای آموزشی می تواند طوری باشد که نقش دانش آموز به عنوان عامل فعال در کالس تثبیت شود و معلم فقط
نقش تسهیل کننده در فرایند آموزش را داشته باشد .همچنین با توجه به اهداف این سند الزم است دانش آموزان فعال و
کوشایی را باید تربیت کرد که خروجی های نظام آموزشی امروز و معلمان نظام آتی باشند(سهیل.)1391 ،
اما دستیابی به این هدف و اجرای درست مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورشسیستم ها و سازمان ها باید بر اساس یک
برنامه مشخص عمل کنند تا با تغییر مدیران در زمینه اجرای مفاد اسناد تحولی مشکلی به وجود نیاید (آزاد.)1393،
بر مبنای سند تحول در آموزش و پرورش با تکیه بر نوآوری و مشارکت و رقابت و کاربردی کردن آموزش و تامین نیازهای
جدید ملی و استفاده از دستاوردهای جهانی است وار می باشد .از آنجایی که یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش توجه به معلم
و ایجاد فضای مناسب برای آن می باشد ،ضروری است تحول از معلمین آغاز شود و معلمین به عنوان سیاست گذاران آموزش
و پرورش با شناخت و درک صحیح از مراحل رشد  ،توانمندی ها و ضعف ها ،تفاوتهای فردی ،نیازها و خواسته های دانش
آموزان در رفتار آنان تغییر ایجاد کنند.دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت نگاه جامع تر و واقع بینانه تری از مفهوم تحول
داشته باشند و آنرا یک ضرورت بدانند و نسبت به نظام آموزشی موجود پافشاری نکنند .زیرا باتوجه به تحوالت علمی و آموزشی
در جهان امروز تغییرات در آموزش و پرورش به صورت محتوایی الزم و ضروری است و به این نکته توجه داشته باشیم که نظام
تحول شده نظامی است که در آن دانش آموز را باسواد معنوی ،سیاسی ،فرهنگی،اجتماعی ،هنری و علمی و حرفه ای و فناوری
و بهداشتی آشنا می کند و ضمن انتقال ا رزشها و معیارهای جامعه ،باید و نبایدهای فلسفه را نیز تحلیل و تبیین می
نماید(پورمند.)1386 ،
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با توجه به این مهم امروزه سه چالش عمده پیش روی نظام معلمی وجود دارد
الف ) پایین بودن شأن و مقام معلمی در اجتماع
ب ) پایین بودن سطح دانش و مهارت حرفهای آنان
ج ) پایین بودن حقوق و مزایای معلمی.
این سه چالش نیز خود در به ثمر نرسیدن تحول بنیادین در آموزش و پرورش تأثیرگذار است و علت دیگر آن بیتوجهی به
فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی است .باید معلم را با فرهنگ جدید سر کالس فرستاد و به این صورت است که تحول
شکل میگیرد .تا به امروز درباره نقش اساسی دستگاه تعلیم و تربیت به عنوان زیرساخت توسعه پایدار شعارهایی داده شده اما
هنوز نقش آن باور نشده است در حالی که باید گفت آموزش و پرورش موتور توسعه جامعه است و اگر این را بپذیریم ،نگاهها به
این دستگاه تغییر خواهد کرد .اما اگر جایگ اه آموزش و پرورش به عنوان جایگاه نخست در راه تعالی جامعه تلقی نشود ،اتفاق
خاصی در آن نخواهد افتاد و به همین شکل فعلی به فعالیتش ادامه خواهد داد( .رون)1385،
تحول اساسی و پایدار در هر جامعه در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه
نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم ،شناخت و ویژگی های آنها می باشد .معلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه های
علمی  ،مبلغان ارزش ها و مسئولیت های اجتماعی به کودکان ما می باشند و حرف اول را در تربیت منابع انسانی می زنند و
هیچ حرفه ای همچون شغل معلمی تاثیر موثری در جوامع ندارد .طرفداران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر
کس حامیان واقعی معلمان باشند و سیاست گزاران آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان
مدارس و یا دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصص و تعهد مورد نظر ،دغدغه های زندگی را برای آنان کاهش دهند زیرا معلم یک
هدیه الهی است و بسیاری از بزرگان فرهنگ ما و دیگر فرهنگ ها افتخارشان این بوده که سال های پر برکت عمر خود را در
مدارس طی کرده اند نظیر پیاژه ،اریکسون ،مرحوم باغچه بان ،استاد نیرزاده ،شهید رجایی ،باهنر و از طرفی معلمان باید بدانند
در چه شرایط متحول جهانی زندگی می کنند فکر و عمل و توان خود را محدود به مرزهای جغرافیایی خود نکنند از قدرت
ابتکار ،خالقیت و مهارت برخوردار باشند ،فعالیت های خود را محدود به چند کتاب یا جزوه که در مراکز تربیت معلم یا در
طول کار خود با آن آ شنا شده اند نکنند زیرا که دنیای پیچیده و متحول امروز مستلزم یادگیری مداوم و فرزند زمان خود بودن
و فعالیت ،حساسیت و خالقیت است و به گفته آلبرت انیشتین افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بی جان در نظر گرفت و
جوانان را به مثابه ی شخصیت های متعادل و موزون باید به جامعه تحویل داد( .زیباکالم.)1390 ،
بررسی تحقیقات انجام یافته در زمینه نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان می دهد که بیشتر این پژوهش ها در مجموع
به بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود پرداخته اند و هدف آنها نوعی برآورد نیروهای موجود و تصمیم گیری در خصوص
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پیش بینی نیازهای نیروی انسانی در آینده است ،در این گونه بررسی ها کمتر به مسئله دیدگاهها در خصوص برنامه های
چگونگی و کیفیت وشرایط به کار گیری نیروی انسانی در این وزارتخانه پرداخته شده است .بنابراین پرداختن بیشتر به این
مساله و بررسی و واکاوی برنامه ها و دس توالعمل های موجود  ،ضرورتی ناگزیر است ،چراکه تا روشن نشود که مجریان  ،خود
تا چه اندازه به این برنامه ها و دستورالعملها باوردارند و تا چه اندازه در راستای اجرای موفق آن تالش می کنند ،همچنان
پرسش های بی پاسخ در اذهان باقی خواهد ماند .به هر حال آمورش و پرورش تا زمانی که منابع انسانی و اهمیت آن را
نشناسد ،امکان ندارد پیشرفت کند و قادر تخواهد بود که در سطح ملی و بین المللی ،به تربیت انسانهای شایسته
بپردازد.آموزش مبنای توسعه است و سرمایه های انسانی در دنیای امروز ارزشی گرانبها تر از ثروتهای طبیعی و زیر زمینی پیدا
کرده اند ،این از آن روست که انسانهای دانا و توانا سرمایه های حقیقی و واقعی هر کشور را تشکیل می دهند ،چرا که منبع
پایدار هر جامعه ،نیروی انسانی آن است که از لحاظ فکری ،عاطفی و اجتماعی تربیت شده باشد .از سوی دیگر بهبود کیفیت
آموزش و پرورش در گرو تهیه و تدوین برنامه های مناسب تحصیلی و آموزشی به منظور پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان
و بهبود کیفیت آموزشی معلمان است و همه این موارد به مدرسه برمی گردد .در میان ارکان مدرسه ،نقش معلم( عامل نیروی
انسانی) از همه مهمتر و چشم گیر تر است ،اینکه به کار گیری معلما ن از چه فرآیندی پیروی می کند و چه مراحلی را می
پیماید ،یا چه بخش ها و واحدهایی در وزارت آموزش و پرورش در گیر این مساله می باشند ،اغلب از نظرها دور مانده است.
چگونگی استخدام معلمان و دستگاهای دست اندرکارآن ،در نمودارهای مختلف تشکیالتی نهاد تعلیم و تربیت ایران ،به طور
معمول وبارها دستخوش تغییر شده است .با توجه به اینکه حجم عظیمی از فعالیت های وزارت آموزش و پرورش درگیر
تامین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز جامعه و از جمله برای خود این سازمان است ،لذا توجه به نیروهای انسانی آن ،در کلیه
زمینه ها می تواند این و زارت خانه را در تحقق هدف های آن یاری رساند (زیباکالم.)1390 ،تحوالت بنیادین در نظام تربیت
رسمی وعمومی شامل تغییرات هماهنگ ومنظمی است که براساس یافته های مطالعات نظری بایدتمامی عناصر،مولفه ها
وفرایندها وروابط درون وبیرون نظام تربیت رسمی وعمومی وعملکرد ارکان وعوامل سهیم وموثر را در بر گیرد .این سلسله
تغییرات منظم که از آن ها در اینجا تحت عنوان "چرخش ها از وضع موجود به سمت وضع مطلوب" نام برده می شود ،از
سویی مبتنی بر یافته های مطالعات نظری است واز دیگر سو با توجه به نتایج پژوهش های توصیفی -تحلیلی انجام شده در
قالب" راهکارها" در "سند تحول بنیادین آموزش وپرورش" طراحی وتدوین شده است .اما از ایده آل ها تا اجرای آنها راهی
طوالنی و پر از چالش وجود دارد  .و از آنجایی که در مورد این موضوع تا کنون پژوهش جامعی انجام نگرفته است اهمیت
بررسی دارد.
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سوال های پژوهش
سوال اصلی :
 راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین  ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان با سند تحول بنیادین از نظر معلمان کدامند؟سوال های فرعی :
-

راهکارهای اجرایی مناسب جهت نظام تامین معلمان با سند تحول بنیادین از نظر معلمان کدامند؟

-

راهکارهای اجرایی مناسب جهت تربیت معلمان با سند تحول بنیادین از نظر معلمان کدامند؟

-

راهکارهای اجرایی مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان با سند تحول بنیادین از نظر معلمان کدامند؟

-

مروری بر پژوهش ها نشان می دهدعلیزاده و همکاران ( ) 1391در مقاله ای درباره تحول بنیادین در نظام آموزشی ذکر می
کند که طبق سند تحول بنیادین ،کتاب درسی تنها یکی از اجزای آموزشی است و باید آن را به یک بسته آموزشی تبدیل
کنیم .کشور ما فرهنگ ها و شرایط متفاوتی دارد .کتابی که به صورت سراسری نوشته میشود برای این است که هویت ملی را
تثبیت کنیم اما در کنار آن باید نیازهای قومی را نیز پاسخگو باشیم بنابراین بسته آموزشی را تعریف کردیم که شامل
مجموعهای از کتب کمک آموزشی ،کتاب کار ،مجالت ،تولیدات داخلی مدرسه ،نرمافزارهای آموزشی و در محیط مجازی
تولیدات برخط است پایر ( ) 2013در تحقیقی با عنوان موانع بهره گیری از فناوری آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیری به
نتایجی دست یافت .از جمله این که استفاده از فناوری های آموزشی در تدریس و یادگیری  ،باعث خارج شدن کالس از حالت
یکنواختی  ،فعال شدن دانش آموزان ،بروز خالقیت و نوآوری و تسریع در امر یادگیری فراگیران می شود (.به نقل از عقیلی ،
 )1393همچنین چین و جیمی ( ) 2012در پژوهشی با عنوان بررسی مدارس تایلند آورده اند :دانش آموزان با استفاده از
رایانه ونرم افزارهای کاربردی نتایج کار خود را سریعتر و بهتر ارائه می دهند .استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات موانع
ارتباطی را از بین برده و دانش آموزان به راحتی د ر مورد احساسات خود با دیگران صحبت می کنند  .آنان با استفاده از نرم
افزارهای مخصوص به طراحی صفحات وب می پردازند  .باچینسکی و هانسن ) 2010(2در یک مطالعه موردی کیفی پیامدهای
توسعه حرفه ای را مطالعه نموده اند نتایج پژوهش آن ها نشان داد که توسعه حرفه ای موجب افزایش دانش محتوایی معلمان ،
استفاده از روش تدریس پژوهشی در کالس و بهبود نمرات دانش آموزان در آزمون های استاندارد می شود .با این حال گروهی
دیگر از معلمان در استفاده از توسعه حرفه ای با مشکالت و موانعی از جمله کمبود منابع  ،محدودیت وقت  ،الزام به تمام کردن
ب رنامه درسی و مشکالت مدیریت کالس مواجه شده بودند .حنی زار و حلیم ( )2010در پژوهشی با عنوان در بررسی مدارس
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منطقه آموزشی پورتوریکو نشان دادند که استفاده از فن آوری و ایت بردهای هوشمند سبب افزایش بهبود آموزشی دانش
آموزان شده است نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که محیط یادگیری وب محور سبب پیشرفت فعالیت های آموزشی در
کشور مالزی شده است .پژوهشی که هیپ در سال(  ) 2009با عنوان بررسی در مدارس هوشمند در مالزی انجام داد  .نتایج
نشان داد که یکی از مسائلی که باعث می شود مدارس هوشمند نشوند عدم آشنایی کامل دست اندرکاران با فن آوری  ،نبود
اشتیاق برای تحقق این طرح در میان کارکنان و معلمان گزارش شده است  .یکی دیگر از موانع  ،موانع محیطی نظیر دسترسی
به فن آوری  ،فرصت و زمان برای تمرین  ،حمایت فنی  ،منابع و محتوا و دوره های آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت و قبل
از خدمت می شود .عباسی ( ) 1392در پژوهشی با عنوان« سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش» به این نتیجه دست یافت
که ارتقای نقش نظام تربیت رسمی و عمومی در رشد وتعالی کشور  ،اعتالی فرهنگ عمومی و زمینه سازی برای تکوین تمدن
اسالمی -ایرانی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی ،التزام به ارزشهای اخالقی ،وفاداری نسبت به نظام
جمهوری اسالمی ایران ،اعتقاد به اصل والیت فقیه و مردم ساالریدینی ،تحکیم وحدت ملی ،تقویت روحیه علمی ،رعایت
حقوق و مسئولیتهای اجتماعی ،ارتقای آداب و مهارتهای زندگی ،بهداشتی و زیست محیطی.طاهری و همکاران ( ) 1392در
پژوهشی که با عنوان « کاوش فرایند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم :نظریه داده بنیاد» انجام دادند  .نتایج
تحقیقات آنها طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی حاکی از یازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل:
شرایط علی (انگیزه های بیرونی و درونی )؛ مقوله کانونی ( مشارکت در یادگیری حرفه ای )؛ راهبردهای توسعه حرفه ای
(فردی  ،مشارکتی و آموزشی )  ،زمینه ( مدت زمان و تمرکز بر محتوا)؛ شرایط مداخله گر ( عوامل سازمانی و روان شناختی ) و
پیامدها ( برآورده نشدن انتظارات ،تغییر دانش و نگرش و ان تقال یادگیری) ،فرآیند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت
معلم و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می نمایند .رعیت ( ) 1392در پژوهشی با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش
پرورش و چالش های پیش روی آن از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی استان قزوین» به این نتیجه دست یافت که آزمون tتک
گروهی بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع شده است و به عبارت دیگر انگیزه معلمان،
تخصص معلمان ،تجهیزات آموزشی و منابع مالی از نظر مدیران مدارس ابتدایی استان قزوین به عنوان یک چالش جدی برای
سند تحول بنیادین آموزش پر ورش محسوب می گردند .همچنین مدیران مدارس معتقدند که برنامه های اجرایی مدارس با
اهداف سند تحول بنیادین مطابقت دارند .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد توجه به چالش های فوق از
طرف برنامه ریزان و مسئولین امر جدی تلقی شده بخصوص در مورد منابع مالی که مهمترین چالش محسوب شده نسبت به
افزایش سرانه های دانش آموزی و پرداخت به موقع آنها اقدام گردد.حسینی ( )1392در پژوهش خود به این نتیجه رسید که :
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که کیفیت یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس سنتی تفاوت
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معنی داری دارد .همچنین بین تمامی ابعاد کیفیت یادگیری (منابع  ،محتوا ،انعطاف پذیری در یادگیری و کیفیت رابطه بین
معلمین و دانش آموزان) در مدارس هوشمند و سنتی تفاوت معنی دار دیده شد و مدارس هوشمند کیفیت باالتری را نشان
دادند .سرکار آرانی ( ) 1391در پژوهشی با عنوان روشهای نوین بهبود کیفیت فرایند آموزش ویادگیری و پرورش حرفه ای
معلمان به این نکته دست یافت که نظامهای پیشرو آموزش و پرورش میکوشند ظرفیت تغییر‘نوآوری‘وبازسازی خود را در ابعاد
گوناگون گسترش دهند .موضوع این دگرگونیها؛یادگیرنده‘موضوع یادگیری‘معلم وارتباط میان مدرسه و کالس درس با جامعه
و محیط پیرامون آنهاست .تأکید بیشتر در این میان بر روشهایی است که حساسیت شأن و منزلت اجتماعی معلم را در پرورش
توانایی های حرفه ای وی و بهبود کیفی فرآیند آموزشی ویادگیری جست و جو می کنند.

روش پژوهش
دیدگاه کلی حاکم بر این پژوهش با توجه به ماهیت و نوع تحقیق دیدگاه کمی و کیفی است .در راستا این پژوهش با هدف
شناسایی راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین  ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر سند تحول بنیادین از نظر
معلمان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شدو کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه  1شهر کرج (مدارس دولتی) جامعه
آماری تحقیق را تشکیل می دهند .که تعداد آنها  780نفر است با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه  257نفر تعیین شد .
روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرها استفاده
می شود این پرسشنامه از  20گویه تشکیل شده است که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری می شود .روایی پرسشنامه
بصورت صوری بوده و به رویت و تایید اساتید محترم رسید .برای محاسبه پایایی پرسشنامه  ،با نرم افزار  spssاز طریق
آلفای کرونباخ محاسبه شد .مقدار آلفا  0/79بدست آمد.پرسشنامه مذکور سه زیر مقیاس دارد:
سواالت  6( 1-6سوال)  :مربوط به تامین معلمان
سواالت  7( 7 -13سوال)  :مربوط به تربیت معلمان
سواالت  7( 14 -20سوال)  :مربوط به توسعه حرفه ای
پس از نمره دهی پرسشنامه ها داده های خام وارد نرم افزار  spssشده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج
بررسی ها بدین صورت می باشد:
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یافتهها:
توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد بررسی نشان می دهد :که 62/2درصد از گروه نمونه را زنان و  35/8درصد آن را مردان
تشکیل می دهند .بنابراین بیشترین تعداد پا سخگویان را زنان تشکیل می دهند.در بررسی سنی  ،بیشترین تعداد پاسخ
دهندگان در گروه سنی  40-31قرار دارند ( 25%/29 ، ) 54%/47در گروه سنی  50-41سال و  % 20/22در رده سنی 30-20
سال قرار دارند .و از نظر سابقه کار  ،بیشتر پاسخ دهندگان ( ) 47%/48دارای  6الی  10سال سابقه کاری می باشند پس از آن
 28%/4دارای سابقه کاری  11الی  15سال  %17/12 ،دارای سابقه کاری  1الی  5سال و  % 7سابقه کاری  16الی  20سال
دارند .
در خصوص آ مار توصیفی مرتبط با مولفه های تحقیق(راهکارهای اجرایی تامین،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان ) بیشترین
میانگین مربوط به مولفه دانش( )21.47و کمترین میانگین مربوط به مولفه فضا ( )12.31است در مقابل بیشترین انحراف
معیار مربوط به مولفه دانش ( )4.684و کمترین انحراف معیار مربوط به مولفه تامین ( )3.287میباشد.
بررسی سواالت تحقیق :
سوال اصلی  :راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین  ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان با سند تحول بنیادین از نظر
معلمان هستند؟از آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی استفاده شده است
جدول : 1جدول بررسی راهکارهای اجرایی مناسب بین نظام تامین،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان

نقطه برش50 :
میانگین

راهکارهای اجرایی نظام تامین  ،تربیت و

53/665

اختالف

درجه

معنی

میانگین

آزادی

داری

3/665

274

0/01

t

3/416

 99%اطمینان
پایین ترین

باالترین

1/591

0/259

توسعه حرفه ای معلمان

همانطور که در جدول شماره ثبت رسیده است مقادیر برای راهکارهای اجرایی ارایه شده در نظام تامین ،تربیت وتوسعه حرفه
ای معلمان با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر معلمان با میانگین تفاوت معنی داری دارد .بنابراین با
اطمینان  99درصد می توان گفت که راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان با سند تحول
بنیادین هستند .این نتیجه با نتیجه تحقیق رعیت ( ) 1392و حسینی ( )1392همسو می باشد.
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سوال های فرعی :
راهکارهای اجرایی مناسب جهت نظام تامین معلمان با سند تحول بنیادین هستند؟
جدول  :2جدول بررسی راهکارهای اجرایی مناسب بین نظام معلمان

نقطه برش17/5 :
میانگین

راهکارهای اجرایی نظام تربیت

21/047

اختالف

درجه

معنی

میانگین

آزادی

داری

3/547

274

0/000

t

13/896

 95%اطمینان
پایین ترین

باالترین

3/044

4/049

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد میزان راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین حرفه ای معلمان شرکت کننده در
آزمون از نقطه برش (حد وسط) باالتر می باشد و با نقطه برش اختالف معنی داری دارد.
این نتیجه با نتیجه تحقیق رعیت ( ) 1392و حسینی ( )1392همسو می باشد.
-

راهکارهای اجرایی مناسب جهت تربیت معلمان با سند تحول بنیادین رابطه کدامند؟
جدول  :3جدول بررسی راهکارهای اجرایی مناسب جهت تربیت معلمان

نقطه برش17/5 :
میانگین

راهکارهای اجرایی نظام تربیت

21/047

اختالف

درجه

معنی

میانگین

آزادی

داری

3/547

274

0/000

t

13/896

 95%اطمینان
پایین ترین

باالترین

3/044

4/049

همانطور که در جدول به ثبت رسیده است مقادیر برای راهکارهای اجرایی ارایه شده در نظام تامین معلمان با توجه به سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر معلمان با میانگین تفاوت معنی داری دارد .بنابراین با اطمینان  99درصد می توان
گفت که راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین معلمان با سند تحول بنیادین هستند.
این نتیجه با نتیجه تحقیق طاهری و همکاران ( ) 1392در ایران همسو می باشد.
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-

راهکارهای اجرایی مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان با سند تحول بنیادین رابطه کدامند؟
جدول  :4جدول بررسی راهکارهای اجرایی مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان

نقطه برش17/5 :
میانگین

راهکارهای اجرایی نظام توسعه

12/31

اختالف

درجه

معنی

میانگین

آزادی

داری

-5/194

274

0/000

t

-25/692

 95%اطمینان
پایین ترین

باالترین

-5/592

-4/79

حرفه ای

همانطور که در جدول  8-4به ثبت رسیده است مقادیر برای راهکارهای اجرایی ارایه شده در نظام تربیت معلمان با توجه به
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر معلمان با میانگین تفاوت معنی داری دارد .بنابراین با اطمینان  99درصد می
توان گفت که راهکارهای اجرایی مناسب نظام تربیت معلمان با سند تحول بنیادین هستند.نتایج تحقیقات باچینسکی و
هانسن ) 2010(3نیز نشان داد که توسعه حرفه ای موجب افزایش دانش محتوایی معلمان  ،استفاده از روش تدریس پژوهشی
در کالس و بهبود نمرات دانش آموزان در آزمون های استاندارد می شود .با این حال گروهی دیگر از معلمان در استفاده از
توسعه حرفه ای با مشکالت و موانعی از جمله کمبود منابع  ،محدودیت وقت  ،الزام به تمام کردن برنامه درسی و مشکالت
مدیریت کالس مواجه شده بودند.

بحث و نتیجه گیری
تحول بنیادین در نهاد تحول آفرین و انسان ساز آموزش و پرورش ،امری مستمر و زمان براست که از یک سو ،نیازمند عزم ملی
و همراهی و مساعدت تمامی مسئوالن ،نهادهای فرادستی ،مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر ،فرهنگ عمومی و اجتماعی
مناسب و مساعد میباشد و از سوی دیگر به عزم سازمانی ،مشارکت فعال مدیران ،معلمان ،کارشناسان درون آموزش و پرورش
و نیز همگامی خانواده ها و دانش آموزان عزیز نیاز دارد .این تحول هم باید در سطح کالن مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
آموزش وپرورش و در تمام زیر نظام ها ومؤلفههای آ ن ساری و جاری گردد و هم در سطح خرد و در کالس درس و مدرسه،
نشاط و شادابی حرکت به سوی آینده برتر را دامن بزند که امیدوار است با مدیریت هوشمندانه تغییر و با فراهم آوردن امکانات
و منابع ،به ویژه منابع انسانی کارامد و باانگیزه ،آموزش و پرورش بتواند رسالت خطیر و تاریخی خویش را در تربیت انسانهایی

Buczynski & Hansen
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در طراز جمهوری اسالمی ایران و احیاءگر فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در راستای برپایی جامعه جهانی مهدوی ایفاء نماید.در
بررسی راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین  ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان مبتنی بر سند تحول بنیادین از نظر معلمان ،
راهکارهای اجرایی مناسب نظام تامین  ،تربیت و توسعه حرفه ای معلمان با سند تحول بنیادین در حد متوسط می باشند و
جای تالش و پیشرفت دارند .این نتیجه با نتیجه پژوهشهای انجام شده پیشین نظیر پژوهش عباسی ( ) 1392که بیان نموده
است  :ارتقای نقش نظام تربیت رسم ی و عمومی در رشد وتعالی کشور  ،اعتالی فرهنگ عمومی و زمینه سازی برای تکوین
تمدن اسالمی -ایرانی با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی ،التزام به ارزشهای اخالقی ،وفاداری نسبت به نظام
جمهوری اسالمی ایران ،اعتقاد به اصل والیت فقیه و مردم ساالریدینی ،تحکیم وحدت ملی ،تقویت روحیه علمی ،رعایت
حقوق و مسئولیتهای اجتماعی ،ارتقای آداب و مهارتهای زندگی ،بهداشتی و زیست محیطی.همخوانی دارد .همچنین با نتیجه
تحقیق شریعتمداری ( ) 1391و محمدیان( ) 1391در مورد سند تحول بنیادین همسو می باشد .نتیجه پژوهش رعیت
( ) 1392نیز بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع شده است و به عبارت دیگر انگیزه معلمان،
تخصص معلمان ،تجهیزات آموزشی و منابع مالی از نظر مدیران مدارس ابتدایی استان قزوین به عنوان یک چالش جدی برای
سند تحول بنیادین آموزش پرورش محسوب می گردند .همچنین مدیران مدارس معتقدند که برنامه های اجرایی مدارس با
اهداف سند تحول بنیادین مطابقت دارند .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد توجه به چالش های فوق از
طرف برنامه ریزان و مسئولین امر جدی تلقی شده بخصوص در مورد منابع مالی که مهمترین چالش محسوب شده نسبت به
افزایش سرانه های دانش آموزی و پرداخت به موقع آنها اقدام گردد .که با نتایج این تحقیق همسو می باشد.

پیشنهادات پژوهشی
 با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که در جهت انتخاب معلمین دقت بیشتری شده و با معیار های قوی تر و بهتریمعلمان انتخاب شوند .
 پیشنهاد می شود از آموزشهای ضمن خدمت برای معلمان بیشتر و مرتب تر استفاده شود تا اطالعات آنها به روز و جدیدباشد .
 پیشنهاد می شود که در تجهیز مدارس به فناوری های جدید توجه بیشتری مبذول داشته شود. پیشنهاد می شود این پژوهش در بازه های زمانی دیگر نیز تکرار شود تا نتایج موثق تری بدست آید. -پیشنهاد می شود این پژوهش در شهرها و استان های مختلف تکرار شود .
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 پیشنهاد می شود این موضوع با جامعه آماری مدیران نیز تکرار شده و نظرات مدیران درباره موضوع مورد بررسی قرار دادهشود .
 -پیشنهاد می شود نظرات والدین دانشآموزان نیز سنجیده شده و پژوهشی با بررسی نظرات والدین در این مورد انجام شود.
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