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 چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناساایی وااعاا اارایای سااحب تر  اب      

،  ار وبناای   وپرورش آوازششناختی و هنری سند تحال  ن ادین زیبایی
 طاار   ا  تمرکز  ر ساحب تر  اب هناری   اسب.  (Fullan, 2007)ودل 

اهم اب  رغا   ، علای اسب ک  ایان سااحب     این دل ل ویژه ع ز،   شتر 
تااعد  ار روح ا  و  ا  تباا، ارت اای      تأث ر شگرفی ک  ویفراوان و البت  

هاا داشات   اشاد، سااحتی     حتی ور  اان آن  سطح یادگ ری فراگ ران و
طار  پاژوهش حاضار از عاا      و وغفاال واعاده اساب.     شاده  فراوااش 

ااوعۀ این پژوهش، شاول دو گاروه   زوان( اسب.آزوان ه )« ترک بی»
و  )در  خاش ک فای(   درسی و تعل   و تر  بوست ل وتخصصان  رعاو 

اسب. حج  عماع  ع از شااول    )در  خش کمی( ع ز وعلمان دورۀ ا تدایی
عفار از   211و  درسای و تعلا   و تر  اب   عفر از وتخصصاان  رعاوا    21

گ اری در  خاش اول )ک فای(    روش عماعا  اسب. وعلمان دورۀ ا تدایی 
روش عظااری و هدفمنااد  اااده و ا اازار آن ع ااز شاااول وصاااحبۀ       

و هدفمناد  »ع ز )کمی(  دومدر  خش ساختاریافت  و ساختارعایافت  و  ع م 
یک پرسشناوۀ وح ق سااختۀ   شاول اده و ا زار پژوهش ع ز « ترا حی

های های کمی، شاول آزوانداده وتحل ل تجزی روش . اسبسؤالی  01
 نادی وااعاا   رتبا   ونظار   ، «فریدون»و  «ایویلکاکسان تک عماع »

هاای وادل فاالن، اساب.     اساا  وؤلفا    اارایی سند تحال  ن ادین  ر
ای  ا اساتفاده از روش هفاب ورحلا    ع ز های ک فی داده وتحل ل تجزی 

(Colaizzi, 1987)  .تأی اد   حااکی از پاژوهش   عتاای  اعجام شده اسب
و ان طراحان سند تحال و وجریان آن در ودار  ک   ایجادشدهفاصلۀ 

 ر وااعا اارایی دیگر واااد،    عاکارآودی سند  این اور ع ز خاد، عالوه
 زعد.ویدر ورحلۀ اارا داون تحال 

وااعاا  ، وپارورش  آواازش سند تحاال  ن اادین   کلیدی:  های هواژ
 ، تر  ب هنریفالن ، ودل، تغ  رسنداارای 
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Abstract 
The main purpose of this study is to identify the 
administrative barriers in the field of aesthetic and artistic 
education of the Fundamental Evolution Document in 
education, based on the Fullan model (2007). The field of 
artistic education has been forgotten and neglected, despite 
the tremendous impact it can have on morale and, 
consequently, on the learning of learners and even their 
educators.This research project is the "combined" type 
(simultaneous test). The study population included two 
independent groups of curriculum and education 
specialists (in the qualitative section) as well as primary 
school teachers (in the quantitative section). The sample 
size includes 12 curriculum and education specialists and 
120 primary school teachers  . The sampling method in the 
first part (qualitative) is theoretical and purposeful method 
and its tools include semi-constructed and unstructured 
interview and in the second part (quantitative) it is 
"purposeful and preferable" and the research tool includes 
a 30 questions researcher-made questionnaire. 
Quantitative data analysis involves the Wilcoxon single-
sample and Friedman tests to rank the Barriers to the 
implementation of the Fundamental Evolution Document 
based on the components of the Fullen model. Qualitative 
data analysis was also performed using the seven-step 
)Colaizzi, 1987) method. The results of the study confirm 
the gap between the designers of the Evolution Document 
and its implementers in schools, which, in addition to 
other existing administrative barriers,contributes to the 
inefficiency of the Fundamental Evolution Document in 
the implementation phase. 
Keywords: Fundamental Evolution Education 
Document, Barriers of document implementation, 
Change, Fullan Model, Art Education 
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 مقدمه
تحکککومح محیدکککی در لرکککر راتکککر بکککا سکککرل    

زنهگی فردی و اجتمالی آدمکی   تاروپودانهیزی،  ریرح

را درنوردیهه و آشدار و نهان جوامع را دگرگون ساخته 

اس . در چنین جهان متحول و متالطمی، تنهکا افکراد،   

تواننکه بکه ریکاح خکوی      نهادهکایی مکی  هکا و  سازمان

امیهوار باشنه که این تحکومح را در  ککرده و پاسک     

مناسبی برای آن یافته باشکنه. در ایکن میکان، یدکی از     

تک   نهادهایی که پیونهی ناگسستنی و پیچیهه با تک  

افراد و نیز با دیهر نهادهای جامعه دارد، نهاد آموزشکی  

اسک  ککه نهکاد     لبه این دلیاس ؛ اهمی  این موتوع 

اینده خکود درگیکر تحکومتی     لالوه بر وپرورش آموزش

لظکی  و تبعکان نیازمنکه اصکالراح و تاییراتکی اساسککی      

، بایه پاسخهوی مخاطبان تربیتی خود نیکز باشکه.   اس 

در چنکین شککرایدی، در  تکرورح و اهمیکک    معمکومن  

نظککا   گیرنککه ترککمی موتککوع توسککئ مسکک ومن   

گرا تهوین اسناد تحولبه کشور، منجر  وپرورش آموزش

و بنیادینی در راسکتای پاسک  بکه تاییکراح و تحکومح      

. البتککه ااککها  مسکک ولین آموزشککی و شککودمککی یشککروپ

اس ؛  توجه اابلپرورشی جامعۀ ما نیز در این خروص 

انجا  شکهه   ایااهاماح ویژهبا بروز این تحومح،  چراکه

منجر به تهوین و ابالغ سنه تحول بنیادین  ی درنهاکه 

و برنامۀ راهبردی و درازمهح در نظکا  آموزشکی شکهه    

راهدار، نکارر   131ههف کالن و  23اس . این سنه، با 

درسکی و  برنامه»، «رهبری و مهیری »به ش  زیرنظا  

، «هیکزاح فضا و تج»، «ارتقای منابع انسانی»، «آموزشی

اس . منظکور از  « زشیابیارپژوه  و »و « منابع مالی»

فکراه  آوردن  »نیکز،   وپرورش آموزشتحول بنیادین در 

منکه،  جانبکه، نظکا   ای، همکه زمینۀ تحول لمیق، ریشکه 

هکای وریکانی و   آمکوزه  بر یمبتنو نهر سیستمی، آینهه

« ایرانکی -معارف اسالمی و متناسب با فرهنگ اسکالمی 

بککه نظککر  این، وجودبککا(. Navidadam, 2012) اسکک 

این سنه نیز هماننه دیهر همتایان خود در  رسه که می

هکایی از خکود   اجرا موفق لمکل ندکرده و تکع     مرروۀ

 نشان داده اس .

ریکزی درسکی )طرارکی،    کوی، مرارکل برنامکه  طوربه

شکهح بکه یدکهیهر وابسکته     تهوین، اجرا و ارزشیابی(، به

وزنکی میکان ایکن    خوانی و هماهنهی و ه بوده و لذا، ه 

که اثربخشی یک  برنامکه را در مقکا  اجکرا      هاس بخ 

ااکهاماح  با وجکود  کنه. این در رالی اس  که تعیین می

و « راهنمکای ویکژ  مهرسکه   »تولیکه  انجا  شهه همچون 

های تمن خهم  آموزشی بکرای مکهیران   برگزاری دوره

سککنه تحککول تبیککین اهککهاف و رویدردهککای در راسککتای 

تکوازن میکان   این همکاهنهی و  ، وپرورش آموزشبنیادین 

آیکه. البتکه نبایکه    مرارل طراری و اجرا بکه چشک  نمکی   

سکازی  فراموش کرد که مرروۀ اجرای راهبردهکا و پیکاده  

، اسک  آنها به مراتب دشوارتر از تکهوین برنامکۀ راهبکرد    

در مسیر گذار از نظکر و طکرب بکه لمکل و اجکرا،       چراکه

هکا، بکه   مهیران با وجود تأکیه فراوان بر تهوین استراتژی

کننه و ایکن مسک وه صکرفان    اجرای آنها توجه چنهانی نمی

ی  ادلا نیس ، بوده شواهه آماری و مدالعاتی بسکیاری  

تر راهبردها به مرروۀ اجرایکی  راکی از آن اس  که بی 

 ینکۀ درزمهکا  نتایج پکژوه  ، یطورکو بهرسنه. شهن نمی

از هکر ده راهبکرد    آندکه رکاکی از   هکای راهبکردی  برنامه

نُه مورد آن با شدس  مواجه شکهه و یکا بکه    ، شهه ینتهو

 ,Allio؛ Speculand, 2006مرروۀ اجرا نرسکیهه اسک  )  
های درسکی یدکی از   ، امروزه تاییر برنامهرو ینازا(. 2005

های آموزشی و پرورشی بکوده  ترین رخهادهای نظا مه 

، با ههف بهبود و ارتقکا   وپرورش آموزشهای و اکثر نظا 

آموزان و لمودرد نظکا  آموزشکی، تقریبکان    یادگیری دان 

هکای درسکی خکود را تاییکر     برنامکه  بکار  ی در هر دهه، 

 Hosseini, Mehrmohmmadi, Haj)انککککه  داده

Hosseinnezhad & Salsabili, 2015) اهمی   بنابراین؛ ،

سککازی بککرای انتقککال  و تککرورح بسترسککازی و مقهمککه 

 راهبردهککا از مرروککۀ تککهوین بککه مرروککۀ لمویککاح در   

شکود  ارسکا  مکی   ازپکی   ی بک هکای راهبکردی    برنامه

(Mazloumi & Motavi, 2012 بر این اسا ، بکه .)  نظکر

های فکراه  آوردن چنکین   اولین گا  ازجموهرسه که می

شناسایی و بررسی نقاط تع  و موانکع اجرایکی    بستری،

 هر نوع برنامۀ راهبردی اس .
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اجرایی سکنه تحکول    تع های از لو در این میان، 

 لکه  ارتباط میان فوسکهه و راهبکرد،    به له توان مینیز 

و  انکهاز ارتباط صکحی  میکان چشک     له انسجا  مبانی، 

 ,Marzooqiاههاف کالن و لمویاح و رویدرد متمرککز ) 

Aghili & Mehrvarz, 2016 ،آشکککهتهی متنکککی ،)

بوروکراتی  بودن، روای  دولتی از مبانی فرهنهی دینی، 

 ,Farasatkhahای معوک  ) توجه به اسکتقالل ررفکه  له  

در  بر لنرر ایهئولوژیدی ازانهازه ی بتأکیه  و نیز( 2017

 ,Saffar Heydar & Hosseinnejad) گهتمککان سککنه

هکا،  در همین راسکتا، نتکایج پکژوه    اشاره نمود.  (2014

سکازی نقکاط تکع  سکنه تحکول بنیکادین را بکا        برطرف

هککا، ارتبککاط بککین زیرنظککا داشککتن ترککویری جککامع از 

بنهی مهاد سنه تحول بنیکادین، توجکه بکه همکۀ      اولوی 

هککای وجککودی ابعککاد و سککار انککواع تربیکک  بککر اسککا  

 دانککهمککرتبئ مککی ، دسکک  یککنازامتربیککان و مککواردی  

(Marzooqi, Aghili & Mehrvarz, 2016). 

بر این اسا  و با توجه به اینده مواجهه بکا تاییکر و   

ریکزی  بینکی و برنامکه  پکی   درگروتحومح جهان معاصر 

تکرین و  شهه اس  و از سوی دیهکر، مهک   دایق و رساب

ترین نهاد مؤثر در این تحومح، نهکاد  رسا  رال یندرل

شناسکایی و بررسکی    برایاس ، پژوه  راتر  یآموزش

بکه   وپکرورش  آمکوزش موانع اجرایی سنه تحول بنیکادین  

. رفته اس ترین رکن این سنه، یعنی مهرسه سراغ اصوی

هکایی در  نیکز پکژوه    ازایکن  ی پمز  به ذکر اس  که 

خروص شناسایی موانکع اجرایکی سکنه تحکول بنیکادی      

هکا رکاکی از آن اسک  ککه     انجا  شهه اس  و نتکایج آن 

تاری، مککهیریتی، فنککی، مککالی و تجهیزاتککی، موانککع سککاخ

 & Madani)نیککروی انسککانی و آمککادگی   فرهنهککی، 

kohpeymaronzi, 2018 ،)   تع  در تحویکل محیدکی و

تبیین وتکع موجکود و مدوکوب، لکه  توجکه کامکل بکه        

گکری و  های فرهنهی، تع  در نهاه لکه  ترکهی  تهاوح

در نظکا  تعوککی  و تربیک ، لکه  مشککارک      یکی تمرکززدا

لمککو  و تککأثیر تحککومح ااترککادی، سیاسککی و لوامککل  

 & Nematiاجتمالی فرهنهی بر سنه و مسکیر تحکول )  

Ghaffarian Panahi, 2018 ،)  انهیکزه و  موانکع نهرشکی ،

 & Kianpourتخرک  معومکان، تجهیکزاح آموزشکی )    

Derakhshanpour, 2016    ،وتکعی  ااترکادی کشکور ،)

یاراح مهیران اجرایی، له  شناخ  کافی معومکان از  اخت

تأکیکه   و نیز (Mohammad Sharifi, 2015سنه تحول )

محوری، داشتن اههاف آرمانی، له  ارائۀ توجیکه  بر کتاب

مندقی برای وجود برخی راهدارها و راهبردهکا، سکیدر    

نهککاه مککهیریتی و ااترککادی و فرانکک  از نهککاه تربیتککی،  

هکای فیزیدکی و     ایجاد زیرسکاخ  رویدرد متمرکز و له

 ,Moradi & Pourshafeiناسب )تأمین نیروی انسانی م

مدکرب شکهه در خرکوص    موانع اجرایی  ازجموه(، 2013

 شونه.سنه تحول بنیادین محسوب می

بکا نظکر بکه ایکن      با توجه به مدالب ذککر شکه و نیکز   

موتوع که رویدرد و نای  نهایی این سنه و مرهاق بارز 

ای اس  ککه بکا   گانههای تربیتی ش سار  و لینی آن،

انه، بکه موردککاوی   اههاف و اصول مشخری تهوین شهه

گانکه، یعنکی   های شک  موانع اجرایی یدی از این سار 

ککه بکه التقکاد     شکناختی و هنکری  سار  تربی  زیبایی

های تربیتی در نظکا   از دیهر سار  ، بی انگرپژوه 

رنک   لوکی  چراککه  پردازد.ماهول مانهه اس ، می مهرسه

شناسی توجهی که انهیشمنهان در دور  معاصر به زیبایی

عه در نظا  آمکوزش پکرورش   انه، پرورش این بُنشان داده

توان به نهو  از ایران ماهول مانهه اس ؛ برای نمونه می

 هکا  ی مواعکه بیشترین تأثیر را در در  اشیا  و « هنر»

اشکاره ککرد. هنرهکایی    شناسکی دارد،  برای تربی  زیبایی

ماننه طراری، کارهکای دسکتی، لداسکی، نمکای ، آواز،     

موسیقی، ررککاح مکوزون و نویسکنهگی در ایکن نظکا ،      

هایی چکون نقاشکی و   جایهاه وثیقی نهارنه و رتی در 

شکونه. نتکایج   یادبیاح نیز به صورح اصولی تکهری  نمک  

راکی از آن اسک  ککه   برخی از تحقیقاح در این زمینه، 

ههف مشخ  برای آموزش هنر در مهار ، نهوک   نبود 

از اصول و مبادی هنر گذشتۀ ایران، تأکیه بکر مهکارح و   

عه محتوایی هنر، نبکود فضکای آموزشکی    فن، فراموشی بُ

هکای اساسکی دربکار     هکا و بکهفهمی  فهمکی مناسب و کج

کننکهه و نکه   امری تهننی و سکرگر   لنوان بهماهی  هنر 

ز دمیل اصکوی ناکارآمکهی   ای برای گسترش تهدر، اروزه
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آمککوزش هنککر در مککهار  ایککران مدککرب شککهه اسکک     

(Mahdizadeh, 2009.) 

لککالوه، در برنامککۀ درسککی نظککا  آموزشککی ایککران، بککه

شناسکی، فرامکوش شکهه    های نقه هنری و زیبکایی  روزه

تکرین دمیکل ایکن امکر، ارائکه ندکردن       اس . یدی از مه 

هنکر یکا بکه     تبیین روشنی از معنا، رهود و ثاور آموزش

متکأثر از  خکود،  اس  که این امکر  « سواد هنری» تعبیری

 ,Kazempourجایهاه مبه  هنر در نظا  آموزشی اس  )

Rastegarpour & Seif Naraghi, 2008 .)،از سککویی 

برای این  دیهر فه  نادرس  و نابسنهه دربار  هنر دلیوی

؛ زیرا این موتوع، هرگز منبعی بدر دانسته شهه اس امر 

گکر  توانکه هکهای   که میمستعه شناخته نشهه و از اینو 

جریان فراگیکر اصکالب در نظکا  آموزشکی باشکه، لکاجز       

(. MehrMohammadi, 2011پنهاشککته شککهه اسکک  )  

مشکدل لمکهه در برنامکۀ     رسه ککه به نظر میهمچنین، 

تکوجهی بکه لوامکل و    درسی هنر، اجرای نادرسک  و بکی  

نر در مکهار   دروااع، آموزش ه ؛لناصر درسی آن اس 

ای اسک  ککه اگکر در  هنکر از مقکاطع      گونکه کنونی بکه 

رسکه اتهکاق   ابتهایی و راهنمایی رذف شود، به نظر مکی 

 تکر زیکرا ایکن در  بکی     افتکاد، نخواهه  یا کننهه نهران

رکردن سالاح زنگ تهری  و در برخی موااع برای پُ نولی

همچنکین   (.Sharafi & Salsabili, 2010ههتهی اس  )

 & Islamian, Jahanbakhshiنتکککایج پکککژوه  ) 

Rahmani, 2015  نیز، راکی از آن اس  که مهاد سکنه )

هایی همچکون تکرویج و توسکعۀ    تحول بنیادین در مقوله

ایرانی، توجه به بحث هنرهکای زیبکا و نیکز    -فرهنگ موی

بکه  های موسکیقی،  ای و هنرستانررفهتوسعۀ مراکز فنی

 ندرده اس . خوب لملانهاز  کافی 

سکار  تربیک     ینۀدرزماما اینده موانع اجرایی سنه 

هکا بکر   کها  اس  و شناسایی آنشناختی و هنری زیبایی

بیکن   چه مبنایی انجا  خواهکه گرفک ، مسکتوز  یک      

یدکی از دمیکل    چراکه مندقی و ساختاری الهویی اس ؛

هککای لککه  موفقیکک  و همچنککین راکککه مانککهن برنامککه 

الهو و نهاشتن رویدرد جامع نسکب  بکه   راهبردی، فقهان 

؛ Godwin, 2011موتککوع اجککرا دانسککته شککهه اسکک  ) 

Speculand, 2006 ؛Gottschalk, 1999 .)  ،در این میکان

هککا و الهوهککای اجرایککی متعککهدی وجککود دارنککه،  مککهل

این، بررسی موانع اجرایکی سکنه تحکول بنیکادین     وجودبا

ه  راتککر، بککر اسککا  مککهل در پککژو وپککرورش آمککوزش

ایکن   چراککه ، گرفتکه اسک   صورح ( 2007ن )رایی فولاج

بکا نظکر بکه    هکای اجرایکی   ترین مهلمهل، یدی از جامع

 اس .تاییراح و اصالراح مورد نیاز 

بر این اسا ، ههف اصوی پژوه  راتر، شناسکایی  

شکناختی و  و بررسی موانع اجرایی سار  تربی  زیبکایی 

لنکوان  ، بکه وپکرورش  آمکوزش هنری سنه تحول بنیادین 

مرهاق لینی اجرای سنه در مکهار ، بکر مبنکای مکهل     

همچنککین، هککهف فرلککی ایککن پککژوه ،   فککولن اسکک .

میکان دو   یجادشکهه اارتمکالی  شناسایی و تحویل فاصوۀ 

ویکژه  )بکه  و تعوی  و تربی  درسیگروه متخرران برنامه

نولی در تهوین سکنه تحکول بنیکادین    به کهمتخررانی 

لنکوان  )به معومان دور  ابتهاییو انه( دخیل یا مؤثر بوده

و تحویکل ارتبکاط آن   سنه تحول بنیادین(  مجریان اصوی

 های اجرایی سنه اس .با بازده

 

 مبانی نظری
درسی مدل عوامل مؤثر بر اجرای تغییرات برنامه. 9

 فولن

بر اس  که میزان موفقی  آن ینهی زماناینه اجرا، فرافر

منابع مختو  وابسکته  در صحنۀ لمل به افراد، روادث و 

نیکز گهتکه    ازایکن  ی پ(. Fathi Vajargah, 2005اس  )

اجرای برنامۀ درسی،  ینۀدرزمترین مسائل شه که از مه 

فککراه  آوردن بسککتر و زمینککۀ مز  بککرای اجککرای موفککق 

ها و ایجاد بستر مز  برنامۀ درسی اس  و شناخ  زمینه

بکر اجکرای   برای اجرا نیز، مستوز  آگاهی از لوامل مکؤثر  

ینکه اجکرای   ابرنامۀ درسی اس . لوامکل بسکیاری بکر فر   

، محققان این رکوزه،  رو ینازابرنامۀ درسی تأثیرگذارنه و 

لوامل اجرایی  یینتب برایهای گوناگونی را الهوها و مهل

 Michael) انکه. در ایکن میکان، میشکل فکولن     ارائه کرده

Fullan)تکرین محققکان رکوز  اجکرا و     ، یدی از برجسته

تری نسب  بکه  تاییر برنامۀ درسی اس  که دیهگاه جامع
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-درسی را ارائه مکی لوامل مؤثر بر اجرای تاییراح برنامه

( شامل سه لامل کوی 2007کنه. مهل پیشنهادی فولن )

شکرایئ  »، «درسی جهیههای برنامهمشخراح و ویژگی»

زیرمؤلهکۀ   9و « لوامکل خکارجی  »و « های محویو زمینه

، «پیچیککهگی»، «روشککنی یککا وتککوب» ،«نیککاز و توافککق»

جامعۀ »، «ناریۀ آموزشی»، «کیهی  و سودمنهی مواد»

دول  و سکایر  »و « معومان»، «مهیران مهار »، «محوی

( که در ادامه به شرب مخترکر  1اس  )شدل « هاسازمان

 پردازی .ها میهر ی  از این لوامل و مؤلهه

 

 
 (88 :2007عوامل مؤثر بر اجرا در مدل فولن ) .9شکل 

 

درسیی  های برنامهعامل اول: مشخصات و ویژگی -
 جدید

درسی جهیه یکا تاییریافتکه، دارای مشخرکاح    هر برنامه

توانه بر نحو  اجرای آن تأثیر مهمکی  خاصی اس  که می

درسکی از  برنامکه  داشته باشه؛ لذا، هر انهازه، برخکورداری 

تکر  تر باشه، اجرای آن برنامه نیکز موفکق  این لوامل بی 

 4( در الهوی پیشکنهادی خکود،   2007خواهه بود. فولن )

مؤلهۀ اساسی را ذیل این لامل شناسایی و مدرب نمکوده  

 اس :

ای بکه  نیازهکا معمکومن از جامعکه    ال ( نیکاز و توافکق:  

درسکی  امکه و اجکرای موفکق برن   انکه  متهاوحجامعۀ دیهر 

، دروااکع مستوز  مدابق  نیازهای مهرسه و جامعه اس . 

اگر نیازها در ابعاد گوناگون و با مشارک  افکراد مختوک    

آیکه،   به دس بررسی شود و توافق نسبی در مورد نیازها 

تکر خواهکه شکه    درسکی بکی   موفقی  در اجرای برنامکه 

(Fullan, 2007.) 

رکوص  گاهی ممدن اس  در خ ب( روشنی یا وتوب:

اما  ،درسی توافق نسبی راصل شهه باشهتاییر در برنامه

ای خواهکه  در مورد ایندکه هریک  از افکراد چکه وریهکه     

داش ، ابها  وجود داشته باشه و همین مس وه مانعی بکر  

بنکابراین، روشکن   ؛ درسی خواهه بودسر راه اجرای برنامه

درسکی در موفقیک  اجکرای آن    بودن تمامی ابعاد برنامکه 

داش  که این امر در بسیاری از مدالعکاح و   خواهه یرتأث

 Fathiتجربیاح مورد تأکیه فکراوان اکرار گرفتکه اسک  )    

Vajargah, 2005: 191.) 

درسکی بککه  پیچیککهگی اجکرای برنامککه  ج( پیچیکهگی: 

مشدل بودن اجرای آن و دشواری ورای  مجریان اشاره 

رایی ها ماهیتان از لحاظ اجدارد. برخی از تاییراح و برنامه

ها هستنه و معمومن اجرای موفکق  تر از سایر برنامهمشدل

-آنها تابع توانایی معومان، امداناح کافی، دان  و آگاهی

اس .  دس  ینازاهای لومی و تربیتی مجریان و مواردی 

های پیچیهه )از لحاظ اجرایی( ممدن ، برنامهدرهرصورح

بکه  اس  مسائل زیادی را در هنها  پیکاده ککردن طکرب    

آورنه، اما معمومن تاییکراح و تحکومح سکودمنه و     وجود

 Fathi؛ Fullan, 2007مهمی را در پی خواهنه داشک  ) 

Vajargah, 2005.) 
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طککور ایککن مؤلهککه بککه د( کیهیکک  و سککودمنهی مککواد:

هکایی  مستقی  با ماهیک  تاییکر ارتبکاط دارد و بکه مقولکه     

گککذاری جهیککه، درسککی جهیککه، سیاسکک همچککون برنامککه

مرتبئ اسک .   دس  ینازابازسازی مهار  و موارد دیهری 

اخذ ترکمیماح اساسکی،    برایدر  اهمی  کیهی  تاییر 

هکا  این، بسیاری از برنامکه وجودامری بسیار بهیهی اس ، با

به سبب ناا  بودن یا ناککافی بکودن مکواد یکادگیری در     

 شونه. بر این اسکا ، تحقیقکاح  اجرا با شدس  مواجه می

انه که هکر انکهازه مکواد آموزشکی بهتکر باشکه،       نشان داده

ها توسئ معومان بهتر صورح خواهه گرفک   اجرای برنامه

(MehrMohammadi,2017: 411.) 

 

 های محلیعامل دوم: شرایط و زمینه -
های محوی، فضا و جو موجود و منظور از شرایئ و زمینه

توانه در نیز مشخراح افراد در سد  محوی اس  که می

سدوب مختو  کشوری، ایالتی )جامعۀ محوکی(، منکاطق   

آموزشی و یا کال  در  مورد نظر باشکه. ایکن شکرایئ    

درسی در جامعۀ مورد نظکر  کننه که آیا برنامهتعیین می

پذیرفته خواهه شه و یا اینده ارتمکال موفقیک  برنامکه    

( 2007(. فکولن ) Ahaninjan, 2015) وجود دارد یکا نکه   

ی این لامل را نیز در االکب مکوارد زیکر معرفکی     هامؤلهه

 کنه:می

توانکه در  مکهیری  مندقکه مکی   ال ( ناریۀ آموزشی: 

ها نق  مهمکی داشکته باشکه.    آمیز برنامهاجرای موفقی 

درسککی کارکنککان دفککاتر مرکککزی نیککز در تعیککین برنامککه 

موردنیاز، رمایک  از اجکرای برنامکه و نیکز ارزشکیابی از      

، دروااکع کننکه.  بسزایی را ایها می نتیجۀ اجرای آن نق 

واسدۀ دخالتی که در مهیران و کارکنان دفاتر مرکزی به

تواننکه در  گیکری و نیکره دارنکه، مکی    ریز، ترکمی  برنامه

ها ایهای نق  کننه و جو مسالهی را اجرای موفق برنامه

 ,Ahaninjanها ایجکاد نماینکه )  برای تاییر یا اجرای آن

2015.) 

هککا و نقکک  انجمککن  یککینتب محوککی:ب( جامعککۀ 

هکا بسکیار دشکوار    مهرسه در اجکرای برنامکه   امنای ی  ه

مناطق آموزشهاهی توسئ شوراهای  که یدرصورتاس  و 

اداره شکونه، چنکین    وپکرورش  آموزشای یا محوی مندقه

توانه تأثیر مستقیمی بر اجکرا از طریکق   هایی میدشواری

ته باشکه.  گیری در مکورد منکابع مکورد نظکر داشک     ترمی 

مبنی بر تأثیر مستقی  آنها  یتوجه اابلشواهه  رال ینباا

ها راکی از برخی از پژوه  هرچنهبر اجرا وجود نهارد، 

دخال  والهین در مهار  ابتهایی و تأثیرگذاری آنهکا بکر   

 (.Ahaninjan, 2015ها اس  )اجرای برنامه

هککا در مککورد انوککب پککژوه  ج( مککهیران مککهار :

دهنه که مکهیران بکه نحکوی    نشان میاثربخشی مهار  

شکونه، ولکی   ااطع بر ارتمال تحقق تاییر مؤثر وااع مکی 

ها همچنین راکی از آن اس  که اکثکر مکهیران   پژوه 

، درهرصکورح . کننکه رهبران آموزشی را ایهکا نمکی  نق  

رسانی، رمایک  و  مهیران در سد  مهرسه، فضای اطالع

در لمکل   گیری در مکورد ایندکه ککها  تاییکراح    ترمی 

 ,Ahaninjanکننکه ) ترویج یا تحهیه شونه را تنظی  می

2015.) 

درسککی جهیککه معوکک  در اجککرای برنامککه د( معومککان:

شکود.  ترین لامل موفقی  یا شدس  محسکوب مکی   مه 

درسکی را نذکذیرد و در برابکر آن    اگر معو  برنامکه  چراکه

رو کنه، برنامه در لرصۀ اجکرا بکا شدسک  روبکه     مقاوم 

شه. از سوی دیهر، کیهیک  روابکئ ککاری میکان     خواهه 

درسکی  معومان نیز لامل مؤثری بکر روی اجکرای برنامکه   

اس ؛ زیرا روابئ خوب میکان همدکاران، ارتباطکاح آزاد،    

التماد، رمای ، یادگیری رین ککار و رتکای  شکاوی را    

( ککه همهکی ایکن    Fullan, 2007در پی خواهه داشک  ) 

 رنامه مؤثر خواهنه بود.تر بموارد در اجرای هر چه موفق

 

 عامل سوم: عوامل خارجی یا بیرونی -
منظور از این لوامل، آن دسته از لواموی اس  که خکارج  

از محیئ آموزشی یا محیدی که در آن برنامکه تکهوین و   

شکود اکرار دارنکه. ایکن لوامکل در سکد  موکی،        اجرا می

تواننه موجب تسکهیل در  ای یا مهرسه میمحوی، مندقه

این لوامل نیز  ۀازجمواجرا یا مانعی بر سر راه آن باشنه. 

ها، منابع مالی و مکادی  ها و سیاس مشیتوان به خئمی

 (.Emadzadeh, 2009های فنی اشاره نمود )و کم 
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گانکه و  هکای سکه  ندتۀ کوی که در خروص این لامل

اسک    های مدرب شهه بایه در نظر داشک  ایکن  زیرمؤلهه

توانکه بکر اجکرای    تنهکایی نمکی  هکا بکه  یک  از آن که هیچ

و  یکهه تن دره درسی اثرگذار باشه، بوده این لوامل  برنامه

هکا را  به ه  مرتبئ بوده و از ایکن طریکق اجکرای برنامکه    

 ارار خواهنه داد. یرتح  تأث

شناسکایی و   منظکور  بهاسا ، پژوه  راتر،  ینبر ا

بررسکککی موانکککع اجرایکککی سکککنه تحکککول بنیکککادین در 

هکای  ایکران، تمرککز خکود را بکر لامکل      وپکرورش  آموزش

ارار داده و از طریق بررسی آنها موانکع اجرایکی    ذکرشهه

 کنه.ها ارائه میرا کش  و راهدارهایی برای رفع آن

 

سیند   وشناختی و هنیری  ساحت تربیت زیبایی. 9
 تحول بنیادین

نهسه ارزشی اس  و امری به نای  ارزشمنه و فی تربی ،

امکا  ؛ لذا، ههف نایی تربی  نیز، ههفی ارزشی خواهه بود

تربی  زمانی ارزشمنه خواهه بکود ککه فهمکی لمیکق و     

های مدووب در فرد صکورح  گرایانه نسب  به ارزشدرون

هکا،  تربیک  شکبه  ی ازانکوال  بکا گیرد، در نیر این صورح، 

خکواهی  بکود.    رو روبکه و توقکین  همچون لادح، تحمیکل  

تربیک   توانه تربی  ارزشمنه را از شکبه در اینجا می آنچه

جها کنه، ادرا  زیباشناسانه اسک ؛ ادراککی ککه تجوکی     

ادرا   چراککه کنکه.  ها را در متربکی تضکمین مکی   ارزش

زیباشناسانه، افراد را به انهیشکه و رفتکاری ورای لکاداح،    

تککرین و ، لمیککقتحمیککل یککا توقککین سککوق داده و لککذا  

 ارزشمنهترین طریق تربی  اس .

شناسکی، پکرورش تجربیکاح    ههف از تربیک  زیبکایی  

شناسی لبارح اسک   تربی  زیباییشناسانه اس . زیبایی

 ککه  ینحو بههایی در تعوی  و تربی  از به کار بردن روش

لنرر لذح و کمال و هماهنهی در هر تجربۀ انسکانی در  

ی  لمودرد آگاهانه استهاده گردد و تمامی اَشدال تعوی  

های گوناگون از این تربی  محسوب شود و تربی ، جنبه

لمومکان آثکار هنکری توقکی      آنچکه و این تجربیاح تنها بکا  

یک    لنکوان  بهشناسی شود ارتباط نهارد، بوده زیبایی می

ها مرتبئ اسک   دالعاتی با شمار زیادی از فعالی روز  م

ها جنبۀ جذابی  و خالایک  و موشکدافی   که در همۀ آن

 & Sharifzadeh, Taslimianدرونککی نههتککه اسکک  )

Javadibour, 2016 .)هکایی  شناسکی بکه فعالیک    زیبایی

هایی اس  که برای خوکق آثکار هنکری    آمیخته با مهارح

ین تأکیه زیکادی بکر   شناسی همچنتروری اس . زیبایی

ها و وسایل تأمکل در آثکار هنکری تأکیکه دارد و نیکز،      راه

یدکی  (. Elias, 1995وز  در  آثکار هنکری اسک  )   مسکت 

توان اکادر  شناسی را نیز میدیهر از اههاف تربی  زیبایی

ساختن جوانان برای بیان ادراکاح، ارساساح و لقایکه از  

هکایی  روش هکا و هکای متهدرانکه از رسکانه   طریق استهاده

گری، موزیک ، گهتکار و نوشکتار و    همچون نقاشی، سهال

 (.Green, 1994ررکاح بهنی دانس  )

شکناختی، از هکر شکخ  یک  انسکان      ییتربی  زیبا

سازد، انسانی که تمکا  مواهکب زنکهگی را در اختیکار      می

کنککه، ردکک  لقککل ایجککاب مککی آنچککهای از دارد، امکا ذره 

گونکه تعوکی  و تربیک  بکه     بنابراین، این؛ ورزدتخدی نمی

هککای آزاد از تککروریاح اسکک   سککبب سککاختن انسککان 

(Groossman, 1971: 40 .)    متخررکان تربیک  هنکری

دارنککه کککه تربیکک  هنککری نقکک  مهمککی در اذلککان مککی

گیری شخری  کودککان و نوجوانکان دارد. تربیک      شدل

هکای تهدکر، توانکایی خالایک  و     هنری در رشکه مهکارح  

ا و رویدردهای افراد داشکته و  هدهی ارزشکم  به شدل

توانایی بسیاری در برانهیزانکهن افکراد بکرای یکادگیری و     

نوبه کردن بکر موانکع آمکوزش و یکادگیری دارد. تربیک       

بکار  های منهی و دارای اثراح زیانتوانه هیجانهنری می

لالاهی، اتکدراب و خسکتهی را ککاه  داده و    ماننه بی

هکای انسکانی از   زش، اریطکورکو  بکه رتی از بین ببکرد و  

 ,Larkianپذیر اس  )های هنرمنهانه امدانطریق فعالی 

2011.) 

تربیک    تکرورح  بکه و با توجه  ذکرشههمدالب  بنا بر

هکای آموزشکی در هککر   شکناختی و هنکری، نظککا   زیبکایی 

کشوری، با اههاف و مقاصه گوناگون این جنبه از تربیک   

رشه و توسعۀ  برایرا دنبال کرده و به دنبال بسترسازی 

. در نظا  آموزشی ایران نیکز، بکه دنبکال تحکول در     انه آن

، رویدرد تربی  هنکری  وپرورش آموزشهای اساسی جنبه



 16... /  فولن مدل اساس بر وپرورش آموزش بنیادین تحول سند اجرایی موانع بررسی

 

ای اساسی از تربی  و یکا بکه تعبیکر دیهکر،     جنبه مثابه به

بُعهی مهک  از ابعکاد وجکودی انسکان، در سکنه       لنوان به

تکه  مورد تأکیکه اکرار گرف   وپرورش آموزشتحول بنیادین 

 اس .
های مختو  سکنه تحکول، موتکوع تربیک      در بخ 

گانکۀ تربیک    های شک  سار  بر اسا جامع و متوازن 

گر توجکه بکه همکۀ    مورد تأکیه ارار گرفته اس  که بیان

، رویدکرد اصکوی سکنه،    دروااعابعاد وجودی انسان اس . 

هکای  گانه اس . ایکن سکار   های ش تربی  در سار 

، «التقادی، لبادی و اخالای»از تربی   انه لبارحتربیتی 

، «تربی  زیستی و بکهنی »، «تربی  اجتمالی و سیاسی»

تربیکک  ااترککادی و »، «تربیکک  زیباشککناختی و هنککری»

هر ی  از این «. تربی  لومی و فناورانه»و نیز « ایررفه

گانه تمن دارا بودن رکهود و اومکرو و   های ش سار 

بککارزی نیککز  رویدککرد مشککخ  شککامل اهککهاف و اصککول 

کننکه  باشنه که همهی، بر ی  مس وۀ واره تأکیه می می

به مخاطکب تربیک  )انسکان( و     یچنهبعهکه همانا نهاه 

بنکابراین،  ؛ بُعهی بکه او اسک   پرهیز از نهاه محهود و ت 

یدی از مرادیق بارز سنه تحول بنیادین در لرصۀ اجرا و 

لمل، تحقکق آگاهانکه و اختیکاری مراتکب ریکاح طیبکه       

)ههف نایی زنهگی وجودی انسان( در همۀ ایکن ابعکاد و   

هاس . به همین سبب، پکژوه  راتکر، پک  از    سار 

روی سکنه،   شناسایی و بررسی موانع اجرایی کوی پکی  

سککعی دارد تککا بککا موردکککاوی چنککین مرککادیقی، موانککع 

صکورح  اجرایی سنه تحول بنیادین در بُعه اهکهاف را بکه  

ین، بررسی و پکژوه  در  اوجودمرهاای پیهیری کنه. با

های مکذکور، نیازمنکه تحقیقکاح گسکترده و     همۀ سار 

صرف وا  و امداناح بسیار اس ، لکذا در ایکن پکژوه ،    

موردکککاوی مرککهاای در لرصککۀ اجککرا و تبیککین موانککع   

گانکه  هکای شک   اجرایی، صرفان در یدکی از ایکن سکار    

 شود.پیهیری می

نظکر  بهگانۀ مذکور، های ش در مقایسۀ اولیۀ سار 

« شکناختی و تربیک  هنکری   زیبایی»رسه که سار  می

یدککی از ابعککاد تربیتککی اسکک  کککه در سککد  اجرایککی در 

. (Larkian, 2011) مککهار  مککا ماهککول مانککهه اسکک   

هنر انوب ککاری اتکافه یکا     ینۀدرزمطورکوی، آموزش  به

شکود و  تدمیوی اومهاد شهه و ی  ترورح محسوب نمی

ین بخشی که بکه رکذف آن   معمومن با کاه  بودجه، اول

، برای همهان دروااع، تربی  هنری اس ؛ گردد یمااها  

اس  که یدی از اههاف تعوی  و تربی ، آشنا  یرشپذ اابل

آموزان با هنر، ارائه فه  درسکتی از هنکر بکه    کردن دان 

ها، ایجاد ر  اهرشناسی و پرورش خالایک  هنکری   آن

اهمی   رن  یلودر رال راتر  ،اینوجوددر آنان اس ؛ با

تبه نازلی ارار گرفته تربی  هنری، این سار  لمالن در ر

( 2002در همککین راسککتا، آیزنککر )(. Elias, 2002اسکک  )

درسکی رضکور   هنکر در برنامکه   ککه  یهنهکام معتقه اس  

تککعی  تککهری  شککود،   طککور بککهنهاشککته باشککه و یککا  

 (.Larkian, 2011پردازنه )آموزان تاوان آن را می دان 
شکناختی و هنکری، بخشکی از    تربی  زیبکایی سار  

جریان تربی  رسمی و لمومی اس  که نکارر بکه رشکه    

اکککو  خیکککال و پکککرورش لواطککک ، ارساسکککاح و ذوق 

شناختی متربیان )یعنی تکوان در  موتکولاح و    زیبایی

افعال دارای زیبایی مادی یا معنکوی و تکوان خوکق آثکار     

  هککای هنککری( اسککهنککری و اککهردانی از آثککار و ارزش

(Document of  EvolutionFundamental 

Education, 2011: 307     ،با توجکه بکه تعریک  مکذکور .)

رسه که آنچه در لرصۀ لمل در مهار  امکروز  نظر می به

مکورد   ازرکه  ی بک ما در رال انجا  اس ، توجه و تمرکز 

، رو یکن ازاانتظار بر ابعاد شناختی و لقالنی تربی  اسک .  

 مثابکه  بکه تی و تربی  هنکری  شناخبررسی سار  زیبایی

یدککی از اهککهاف نهککایی سککنه در بُعککه اجرایککی، در کنککار 

توانککه نهککاه بررسککی دیهککر لوامککل مککؤثر بککر اجککرا، مککی 

تری را نسب  به آنچه وااعان در لرصکۀ اجکرا اتهکاق     روشن

سنه تحول به  مورد انتظارافته و مقایسۀ آن با اههاف می

 دس  دهه.

-هنکر و زیبکایی   طورکوی، هکهف اصکوی آمکوزش   به

هنر یا یکادگیری   بر یمبتنتوان یادگیری شناسی را می

از طریق هنر تعری  کرد. در این زمینه نظر بر آن اس  

آموزان بایه زبان هنر را بیاموزنکه تکا بکه    که همۀ دان 

دهنه و انتظار اصوی این اسک  ککه   « معنا»شان زنهگی
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نکری  آموزان بتواننه تجارب انسانی را بکه بیکان ه  دان 

-تبهیل کرده و از محرول هنکری خکود و دیهکران بکه    

ر ساخ  معنا بهره بجوینه و دریکافتی آگاهانکه از   ومنظ

ریزی نماینه. مز  به ذکر اس  که آموزش هنرها را پی

شکناختی در کنکار پکرورش ادرا  و رساسکی      زیبایی

هکای شخرکیتی معنکی    هنری، به پرورش برخی ویژگی

، پشکتدار و روب  نه  دبهالتماهمچون خالای ، تخیل، 

دنبال براراری پیونکه میکان   پردازد و در اصل بهنقاد می

 انهیشه و ارسا  اس .

مز  بککه ذکککر اسکک  کککه اهککهاف سککار  تربیکک     

شککناختی و هنککری در سککنه تحککول بنیککادین     زیبککایی

 معنکای  از: در  انکه  لبارح( نیز 2011) وپرورش آموزش
دسک   بکرای  هستی-طبیع  رویهادهای و ههف هاپهیهه

 آن در خوی  جایهاه و هستی از جهان کوی در  به یابی
 از رمزگردانکی  و اسالمی؛ رمزگشکایی  معیار نظا  اسا  بر

 بکه  آن ابکراز  و هسکتی -طبیع  پنهان و آشدار هایپهیهه
 بکازخوانی  برای تخیل اهرح و روا  هنری؛ پرورش زبان

 سراسکر  در رکق  تجویکاح  دریافک   و خکوی   الهی فدرح
 اسکالمی؛ در   معیکار  نظکا   بکه  توجکه  با هستی-طبیع 
 کمکال  و جمال مظاهر منزلۀآفرین  به جهان هایزیبایی
خود؛ زیباسکازی محکیئ    زیباشناسانۀ ذائقۀ ارتقای و الهی

های معنوی، اخالای آن از انواع زشتی یراستنو پزنهگی 

گیری از اهرح تخیکل  ؛ و همچنین بهرهمحیدی یس زو 

لی میکراث  هنری با ههف رهک  و تعکا  خود در خوق آثار 

 .یهنری در سد  موی و جهان

، سکککار  تربیککک  ذکرشکککههبکککر اسکککا  مدالکککب 

شناختی و هنری، فکارغ از معکانی متهکاوح آن در     زیبایی

 ,Maleki & Garmabiمداتب مختو  فدری و فوسهی )

تر از جه  اهمیتی ککه در معنابخشکی بکه    (، بی 2018

زنهگی افراد داشته و با توجه به ایندکه بکرخالف اهکهاف    

سنه تحول، به نولی ماهول مانکهه، سکارتی    مورد انتظار

مرهاای از تکأثیر سکنه    لنوان بهاس  که پژوه  راتر، 

کشور و بررسی موانع اجرایکی،   وپرورش آموزشبر تحول 

امل کوی دیهر، مورد تحویکل  آن را برگزیهه و در کنار لو

 دهه.و بررسی ارار می

از نقکاط   ( نشان داد ککه Farzi, 2018نتایج پژوه  )

 بنیککادین تحککول سککنه در هنککری تربیکک  اککوح جایهککاه

ل بنیکادین  تحو سنه جامع و کامل توجه وپرورش آموزش

هکای فکردی،    شناسی، هنر و توجکه بکه تهکاوح    به زیبایی

های ارتبکاطی   خالای ، میراث فرهنهی و تمهنی، مهارح

از نقکاط   هنکری و  نقکه  و هنری محرولو کالمی، تولیه 

تککوان بککه لککه  پوشکک  برخککی    تککع  آن نیککز مککی 

. نمکود  اشاره نرب فوسهه نهاه از هنری تربی  های جنبه

بعضکککککککی  بکککککککودن کمرنکککککککگ همچنکککککککین

 بنیککادین تحککول سککنه در  هنککری تربیکک  هککای مؤلهککه

نتکایج پکژوه    . گکردد مکی  مشاههه نیز وپرورش آموزش

(Hashemi, 2017 در خروص آسکیب )    شناسکی تربیک

هنری از دیهگاه کارشناسان و متخرران نیکز رکاکی از   

هککایی در رککوز  اهککهاف )شککامل فقککهان رویدککرد  آسککیب

فوسهی مناسکب، مشکدالح تکهوین اهکهاف و مشکدالح      

هکایی در رکوز  محتکوا )شکامل      اجرای اهکهاف(، آسکیب  

فقهان رویدرد فوسهی مناسب، مشدالح تهوین محتکوا و  

هکای   هایی در روز  روش مشدالح اجرای محتوا(، آسیب

مختوک  و   هکای  تهری  )شکامل لکه  اسکتهاده از روش   

متناسب با محتوا و له  آمکوزش معومکان در ارتبکاط بکا     

هایی در روز  زمکان، مدکان و    های تهری (، آسیب روش

مواد آموزشکی )شکامل کمبکود زمکان، مدکان و امدانکاح       

های نادرسک (،   آموزشی کافی و مشدالح ناشی از نهرش

هایی در رکوز  ارزشکیابی )شکامل نکوع و ماهیک        آسیب

هکایی در رکوز     اجرای ارزشیابی(، آسیبارزشیابی، نحو  

معومان )شکامل مشکدالح آموزشکی معومکان، مشکدالح      

انهیزشی معومان و ترمیماح اداری و مهیریتی نادرس  

هکایی در رکوز  نهکرش     در ارتباط با معومکان( و آسکیب  

والهین، مس ولین و ساختار مکهیری  )شکامل مشکدالح    

شکدالح  ناشی از ناکارآمهی و مهیری  نیکر اثکربخ ، م  

ناشی از نهرش والهین و مشدالح ناشکی از رویدردهکای   

Baradaran ,نتایج پژوه  )راک  نسب  به هنر( اس . 

( نیککز رککاکی از میککزان آگککاهی مدوککوب معومککان  2016

شکناختی و هنکری   ابتهایی شهر تهران از تربیک  زیبکایی  

( نیکز ککه بکا هکهف     Rezai, 2013. نتایج پژوه  )اس 
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موجکود تربیک  هنکری در نظکا      تحویل و ارزیابی وتکع  

آموزشی ایران انجا  شهه اس  نشان داد که در هر یک   

های مهیری  و راهبری، تکأمین و تربیک  نیکروی    از نظا 

ریکزی آموزشکی و درسکی، منکابع مکالی و      انسانی، برنامه

مادی، تحقیق و توسعه، نقاط اوح انه  و نقکاط تکع    

 بسیاری وجود دارد.

هکای انجکا  شکهه در    پژوه  ازآنجاکهبر این اسا ، 

شناسی و هنری صکرفان بکه ارزیکابی و    روز  تربی  زیبایی

تر به تحویکل  تحویل سنه تحول بنیادین نظر داشته و ک 

انه، پکژوه  راتکر، بکه    ارتباط آن با روز  اجرا پرداخته

دنبال بررسی موانکع اجرایکی ایکن سکار  از تربیک  در      

الهوهکای   تکرین مهار  و بکا نظکر بکه یدکی از برجسکته     

 ( اس .2007اجرایی، یعنی مهل اجرا و تاییر فولن )

 روش پژوهش
و رویدکرد آن  « ترکیبکی »طرب پکژوه  راتکر از نکوع    

اس . بر ایکن اسکا ،   « زمانآزمون ه »یا « تنیههه  به»

صککورح هککا و اطاللککاح راصککل از ایککن پککژوه  بککهداده

زمان در دو بخک  کیهکی و کمکی، بکا نسکب  وزنکی        ه 

هککای راصککل از آن در تهسککیری ارائککه و یافتککهیدسککان، 

ایکن منظکور، در پکژوه      بکه  گردنکه. مکی  همهراتر  کوی

زمکان، بکه   ها در دو بخ  جهاگانه و البته ه راتر، داده

آوری و سذ  در نتایج هر دو صورح کیهی و کمی جمع

ی  از این دو بخ ، در جریکان تهسکیر کنکار هک  اکرار      

تر هکر بخک  در   ب جزئیشونه که شرگرفته و تهسیر می

 (.2شود )شدل  ادامه ارائه می

 

 
 (Creswell & Clark, 2007زمان )یا آزمون هم تنیدههمرویکرد بهدیاگرام طرح ترکیبی، . 9شکل 

 

بکا   پهیهارشناسانه روشروش اصوی در بخ  کیهی، 

 جامعکۀ  اسک . شکونهگان  تجربۀ زیستۀ مراربهتأکیه بر 

-برنامکه  رشکتۀ  متخررکان لبارح اس  از  مدالعه مورد

 تحکول  سکنه  مؤلهکان  نیکز  و تربیتکی لوکو   درسی، ریزی

 و نظری روش با که طراران اصوی سنه مثابه به بنیادین،

 تکا  و آمکه  لمکل  بکه  گیکری نمونکه  آنها میان از ،ههفمنه

 پکژوه   نمونه لنوان هب نهر 12 نظری، اشباع به رسیهن

ابزار پژوه  شامل مرکاربۀ رضکوری از    شهنه. انتخاب

 و شکناختی زیبکایی  مههو  بر )ناررساختاریافته نوع نیمه

 وتکوب،  و شکهافی   تربیتکی،  سار  ی  لنوان به هنری

 نقک   تعیکین  اجرایکی،  امدانکاح  و هاسیاس  مشی،خئ

  اابوی و معومان مهیران، آموزشی، نواری محوی، جوامع

 یک   هرو ساختارنایافته اس .  سار ( اومروهای اجرای

 45 تکا  25 بکین  متوسکئ  طکور به نیز مراربه جوساح از

ها با استهاده از داده وتحویل تجزیه. انجامیه طولبه دایقه

انجککا  شککهه ( Colaizzi, 1987)ای روش ههکک  مرروککه

ها پژوهشهران التباربخشی به یافته برایاس . همچنین 

، انتخکاب  انه تا با اختراص زمان کافی مرکاربه  کوشیهه

افرادی کامالن مدوع و آشنا با موتکوع و ارسکال پروتدکل    

-مرککاربه از ابککل، زمینککه را بککرای آمککادگی مشککارک  

ارائه توصیهی جکامع در خرکوص هکر     منظور بهکننهگان 

 ها فراه  نماینه.ی  از پرس 

روش مقایسککۀ  ،روش اصککوی در بخکک  کمککی نیککز  

لبکارح اسک  از    مدالعکه  مکورد  ۀجامعاس .  هامیانهین
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مجریان اصوی سنه تحکول   مثابه بهمعومان دور  ابتهایی، 

ههفمنککه و »گیککری کککه بککا روش نمونککه   در مککهار 

نهککر )شککامل دانشککجو   120از ایککن میککان، « ترجیحککی

محتکوای   لنکوان  بکه معومانی ککه سکنه تحکول بنیکادین     

 هکا تکهری  شکهه(   آموزشی در سرفرل درو  برای آن

انتخککاب شککهنه. ابککزار پککژوه  لبککارح اسکک  از یکک    

سؤال برای سنج   30پرسشنامۀ محقق ساخته، شامل 

مؤلهۀ مهل لوامل اجرایی فولن در ارتبکاط بکا سکار      9

شناختی و هنری سنه تحول بنیکادین ککه   تربی  زیبایی

تکا  « بسیارک »های آن بر روی ی  طی  لیدرح از پاس 

بررسکی   منظکور  بکه شکونه.  گذاری مکی نمره« بسیار زیاد»

بهره گرفتکه شکه.   « روایی محتوایی»روایی ابزار، از روش 

از  تکن  پکنج که مهکاد پرسشکنامه در اختیکار     ترتیب ینا به

ریزی درسی و تعوی  و تربیک   اساتیه و متخرران برنامه

ارار گرف  و با انجا  اصالراتی به تأییکه ایشکان رسکیه.    

هککای آزمککون زاهککا بککا اسککتهاده  داده وتحویککل تجزیککه

 منظکور  بکه ، «شیذر و ویو »و « کولموگروف اسمیرنوف»

هکای  و سکذ  از آزمکون   هکا  دادهبررسی یدنواخ  بودن 

 منظککور بککه، «فریککهمن»و « ایویوداکسککون تکک  نمونککه»

اجرایی سنه تحول بنیکادین بکر اسکا      بنهی موانع رتبه

تعیکین   بکرای های مهل فولن، انجکا  شکهه اسک .    مؤلهه

پایایی نیز پرسشنامه از تریب آلهکای کرونبکاا اسکتهاده    

 بکه  82/0شه. مقهار این تریب برای ابزار مورد استهاده 

 اس اابوی  التماد بامی ابزار   دهنه نشاندس  آمه که 

 (.1)جهول 

 
 تعیین پایایی پرسشنامه .9جدول 

 ضریب آلفا واریانس میانگین سؤاالت تعداد کل سؤاالت

30 35/3 158/0 82/0 

 
 هایافته

هکای پکژوه  در دو بخک  اصکوی     در این بخ ، یافتکه 

های کیهی مربوط به مراربه بکا متخررکان   دادهشامل 

نکولی در تکهوین   درسی و تعوی  و تربیک  )ککه بکه   برنامه

انکه( و نیکز،   مکؤثر بکوده  سنه تحول بنیکادین دخیکل یکا    

معومکان   برایمربوط به اجرای پرسشنامه  کمی های داده

 گردد.ارائه می

 

های کیفی مربیو  بیه انجیام    : دادهاول( بخش الف
 مصاحبه با گروه متخصصان

هککای کیهککی مربککوط بککه انجککا  مرککاربه بککا گککروه  داده

 کننکهگان شکرک   یهاتوصی  تمامیشامل متخرران، 

 مثابکه  بهدر خروص برداش  آنان از مههو  زیباشناختی 

وتکوب و روشکنی    یک  سکار  تربیتکی، بکرآورد میکزان     

سار  تربی  هنری در سکنه تحکول، بررسکی تکرورح     

طرب این سار  در سنه نظا  آموزشی کشکور، بررسکی   

الزاماح اجرایی ایکن سکار ، بررسکی تکأثیر هکر یک  از       

ن سککار  و هککایی اجرایککی فککولن در اجککرای ایکک مؤلهککه

مبانی نظکری  همچنین بیان نهرش متخرران نسب  به 

 مکورد مدرران سنه و اابوی  اجرایی سار  تربی  هنری، 
 مه  و اصوی واژگان سذ  جمالح و ،ارار گرف مدالعه 
 ،شکهه  اسکتخراج جمکالح   هریک  از  به و گردیه استخراج

 توصکیهاح،  مرور از پ  اطالق شه. خاصی مههو  و معنی
 آن ارائکه  از وارکهی  معنکی  تکری افراد بی  که مضامینی

 بودنه، ارتباط در یدهیهر با مههومی لحاظ به و بودنه کرده
 هایخوشه ترتیببهین و ارار داده شهی  لنوان واره  با

سکذ    .یافتنکه  سکازمان  شکهه فرموله معانی از هامضمون

 مکورد  مجکهدان  مضمون خوشه هر برای اصوی ۀنوشت دس 
 اسکتخراج  نتایج منجکر بکه   ی درنها گرف  و ارار بررسی

 شونهگان گردیه.مراربه نظر مورد مضامین
 ارزش یبک بکهون داک  لومکی،     یپژوهشهر  ازآنجاکه

، توجکه بکه   دهکه  یمک بوده و مدووبی  خکود را از دسک    

پکژوه ، موردتوجکه    یهکا  روش همۀپایایی و روایی در 

دربکار    اضاوح برایای تازهی . معیارهااس گران پژوه 
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 ،اینوجودبکا  .شهه اسک   کیهی ارائه تحقیقاح لومی دا 

تکرین ایکن معیارهکا را    یدکی از جکامع   رسه کهنظر میبه

(Guba & Lincoln, 1994 ( انککه کککه مدککرب کککرده

پذیری، اابوی  اطمینان اابوی  التبار، انتقالاز  انه لبارح
 .و تأییهپذیری

 قابلیت اعتبار: -

پژوه  از سوی محققکان  تایج ها و ن یعنی آنچه در یافته

مککواردی باشککه کککه در ذهککن  همککان گککردد،  ذکککر مککی

 کننکهه بکوده و آنهکا را بیکان ککرده اسک . در       مشکارک  
پکژوه ،   التبکار  اابویک   افکزای   بکرای  ،راتکر  پژوه 

مراجعکه گردیکه و در مکورد     کننهگان مشارک مجهدان به 

 همچنکین،  نتایج راصل شکهه از آنکان نظرخکواهی شکه.    

 معتبکر  های یافته آوردن دس  به ارتمال که هایی ی فعال
 ،انجککا  پککذیرف . بککه ایککن منظککور داد،   مککیافککزای را

 ی)در رهود پنج ماه( برا را یتوجه اابل زمان پژوهشهران
 بکرای  مکوارد  ای پاره در و داده اختراص ها داده یآور جمع
توهنکی   مجکهد رضکوری و   بکه مرکاربه   ااکها   ،ابها  رفع

 تحقق منظور به، مرتهع گردد. آمهه ی پنموده تا ابهاماح 
مکوارد   بازبینی روش از ،آمهه دس  به مضامین یهپذیریأیت

 .شه استهاده کننهگان مشارک  از برخی توسئ

 ذیری:پانتقال -

بکه   ها یافته انتقال، اابوی  و امدان یریپذ انتقال از منظور

 بکرای ، راتکر  پکژوه  . در اسک  کننهگان دیهر استهاده

ینکه  افربه شرب مبسوط  گرپژوه ، این موردرسیهن به 

سیر اطاللاح پرداخته هتگیری تا نمونه ۀمرروپژوه  از 

شکناختی  جمعیک  دایکق  طاللکاح  همچنین ارائۀ ااس . 

تکا   کنه یمخواننهه کم   در پژوه ، کننهگان مشارک 

بذکردازد ککه    یااز زمینکه  یبهتردر ذهن خود به ترسی  

 اس .از آن منتج شهه تهاسیر، 
 قابلیت اطمینان: -

 رونه کهای  معنای پذیری بهاابوی  اطمینان یا اطمینان
در  اسک .  گیریترمی  ینههایافر و هاداده وتحویل تجزیه

دستیابی بکه اابویک  اطمینکان،     منظور به، راتر پژوه 

، از هکا  داده یرتهسک  تاها دادهینه گردآوری افردر سرتاسر 

  و متخرران روز نظر صاربراهنمایی و نظارح اساتیه 

به پایکهار   پذیری یناناطم. شه، بهره گرفته برنامه درسی

 یهکا  زمکان در مواعی  یکا   ها داده یالهویا ناپایهار بودن 

 یکهگکذار روش دیهر نیز اشاره دارد. در این پکژوه  از  

را  هکا  اول نقلتا  انه یههکوشگران استهاده شهه و پژوه 

گران همچنین نماینه. پژوه  ارائها  و توجه بسیار با د

در  برنامکه درسکی  تعوی  و تربی  و از نظراح متخررین 

 انه.ها استهاده نمودهیافته خروص
 ییدپذیری:أت -

وی  هکای  یافتکه  ککه  دهکه  نشان بایه محقق زمینه، این در

 بکه ایکن منظکور،   ها هسکتنه.  لمالن و وااعان مبتنی بر داده

تککا از طریککق مککرور و  انککههگککران تککالش نمککودپککژوه 

 به ارائۀ تهاسیر بذردازنه.، ها دادهدر های دایق  بازبینی
سککؤامح روایککی  در خرککوصمز  بککه ذکککر اسکک   

نیز بایه گهک  ککه در پکژوه  راتکر، تکمن      ، مراربه

با سه تن  )مشورح« روایی محتوایی»از روش گیری بهره

(، بکا  ریزی درسی و تعوی  و تربیک  رنامهبروز   از اساتیه

سککاختاریافته بککودن سککؤامح مرککاربه، توجککه بککه نیمککه

به مسک وۀ  ای نیز توجه ویژه راتر، پژوه گران پژوه 

پذیری در سؤامح، رین مراربه و تکالش بکرای   انعداف

مواعیک  خکاص مرکاربه     بنکا بکر  منظ  سکؤامح   بهبود

 انه.داشته

شککود، مشککاههه مککی 2طککور کککه در جککهول  همککان

نهکر، از   12 بکا  شکهه  انجا  هایمراربه متن از ،درمجموع

گزاره استخراج گردیکه و   100شهه،  استخراج ۀجمو 150

مضکمون اصکوی بکه     10معنی و  48های مذکور، از گزاره

 دلیکل این بخ  بکه  مز  به ذکر اس  که در . دس  آمه

هکا ارائکه   نویسی و ایجاز، متن گکزاره رلای  اصل اخترار

مضکامین  ها اکتهکا شکهه اسک .    نشهه و به ذکر تعهاد آن

در هشک  مکورد بکا لوامکل تاییکر فکولن        آمکهه  دسک   به

هماهنگ بود. در مورد لامل پنج  یعنی ناریه آموزشکی  

 یکل بکه دل کننکهگان نقک  ایکن لامکل را     نیز، مشکارک  

متمرکز بودن سیست  آموزشکی و محکهودی  اختیکاراح    

داننکه. لکالوه بکر ایکن در     آنها در تاییراح اثرگکذار نمکی  

بکازنهری و  »لنکوان  بکا  پژوه  راتر، مضمون جهیهی 

 گذار توقی گردیه.با نه گزاره و چهار مههو  اثر« پای 
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ترتیککب موانککع اجککرای سککار      بککر ایککن اسککا ، 

، اهمیک  آنهکا  شناسی و تربی  هنری بکر اسکا     زیبایی

ترورح تبیین اثکراح سکودمنه اجکرای    »لبارح اس  از 

 ابهامککاحتککرورح رفککع «  ،«درصککه22صککحی  سککار  

ترورح رفع پیچیهگی و مشکدالح اجکرای   »، «درصه17

مجری  لنوان بهتوجه به نق  معو  »، «درصه17سار  

  پکای  و بکازنهری سکار  و رکوز    »، «درصه12سار  

ایجکاد شکرایئ و   »، «درصکه 9و هنکر(  یادگیریِ )فرهنگ 

توجه به »، «درصه7 مشارک  مراکز محوی و بومی ۀزمین

معومکان( و مقامکاح   ) یکان مجراهمی  نق  رابکئ بکین   

نیکاز بکه توافکق اولیکا و معومکان در      »، «درصکه 6اجرایی 

اهمیک   »، «درصکه 5خروص تکرورح اجکرای سکار ،    

 .«درصه3نق  نهادهای فرابخشی 

 
 شده استخراجمضامین  قالب در و یکالیز روش به هامصاحبه وتحلیل تجزیه از حاصل نتایج .9جدول 

 تعداد گزاره شده استخراجمعانی  مضمون اصلی

معومکان در   نیاز به توافق اولیکا و 

 مورد ترورح اجرای سار 
 ها و سیست  آموزشیدر  ترورح تربی  هنری از طرف خانواده -1

 شناسی و اثراح آنها از گستره زیباییصحی  خانواده له  در -2

 شناسیترورح اجرای سار  زیبایی. له  توافق معومان در مورد 3

 شناسیها و جامعه از تبعاح له  آموزش زیباییخانواده یناآگاه-3

 گزاره 5

 

 ابهاماح متنی-1 ترورح رفع ابهاماح

 توتیحاح ی کها له -2

 تهاوح برداش  مجری و نویسنهگان سنه-3

 شهافی  و وتوب مهاهی  کویهی له -4

 پیچیهگی و دشواری واژگان -5

 پیچیهگی ذاتی سار  -6

 گراییگویی و آرمانکوی -7

 ابها  راهبردها-8

 گزاره 17

 ترورح رفع پیچیهگی

 و مشدالح اجرای سار 
 ناکافی بودن آگاهی معومان از اههاف و مهاهی  سار -1

 له  تبیین شرب ورای  رابدان بین نویسنهگان سنه و معومان -2

 در مهرسهتع  ارتباط بین نویسنهگان سنه و معومان -3

 محهودی  توانایی معومان- 4

 محهودی  امداناح -5

 تع  در نهرش سیستمی -6

 هاهمذوشانی سار  ها و له  توجه بهجهاسازی سار -7

 شناسی با دیهر سار ترورح ادنا  سار  زیبایی -8

 ترورح توجه به لنرر خالای  و نوآوری در جذب نیروی انسانی-9

 افزاریکمبود امداناح سخ  -10

 شناسیکمبود نیروی متخر  در روزه زیبایی -11

هکای لموکی و   آشنایی مجریان سکار  بکا مرکهاق    برایکمبود منابع کافی  -12

 کاربردی سار 

 گزاره 17
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 محهود بودن منبع و مرجع تهری  آموزش هنر-13

 یادگیری فرهنگ و هنر  ترورح چنه تألیهی در روز-14
اثکراح سکودمنه    ترورح تبیین

 صحی  سار اجرای 
 و تربی  هنری: شناسی یباییزاجرای سار  

 کننهه اهرح نقه و تحویل و اضاوح صحی تقوی -1

 تهدر سد  بام دهنهه پرورش-2

 «هنرِ اصیل»ذائقۀ هنری و در  ارزش  بهبوددهنهه-3

 کننه  تعوی  و تربی تقوی -4

 کننهه هوی  فردی و مویتقوی  -5

 دیه فراگیرانکننه  دهنهه و تعمیقوسع  -6

 دهنهه به روب و ذهن فراگیرانآرام  -7

 گزاره 22

ایجاد شرایئ و زمینه مشکارک   

 مراکز محوی و بومی
 له  وجود تعری  مشخ  از پتانسیل جوامع محوی-1

 نبود دستورالعمل و نحو  تعامل مهرسه با جوامع محوی-2

 فرهنگ و هنر  له  شناخ  کافی مهار  از مراکز فرهنهی مرتبئ با روز-2

 گزاره 7

توجه به اهمی  نق ، رابئ بین 

مجریککان )معومککان( و مقامککاح  

 اجرایی

 

 اهمی  نق  مهیران در:

 با جوامع محوی مؤثرتعامل -1

 توانمنهی اولیای هنرمنه از یریگ بهره-2

 رمای  معنوی و اهمی  به اجرای سار  -3

 های هنری آثار دان  آموزانبرگزاری نمایشهاه-4

 تهار  بازدیه از مراکز فرهنهی و هنری -5

 گزاره 6

لنکوان  نقک  معوک  بکه   توجه به 

 مجری سار 
 ترورح:

 ارتقا  سد  آگاهی معومان نسب  به سار  -1

 در روزه فرهنگ و هنر کارآمهترورح توجه به نیروی انسانی  -2

 در دستر  بودن منابع کافی -3

 سار پذیرش مس ولی  و تعهه نسب  به اجرای صحی  -4

 توانایی پرورش اوه خیال-5

 پرورش روا  فراگیران یها روشتسوئ بر  -6

 گزاره 12

و مهااه در اهمیک   نق   یینتب

 نهادهای فرابخشی
 گزاره 5 فرابخشی در اجرای سار  یها سازمانمشارک   سازوکار یجادا .1

پای  و بازنهری سار  و روزه 

 یادگیری فرهنگ و هنر
 تخرری سار ترورح بازنهری  -1

 راهنما یها کتابچهترورح تهوین  -2

 شناسیترورح تألی  کتب درسی با نهاه زیبایی -3

 هاجهاسازی سار  با توجه به مشدالح ناشی از-4

 گزاره 9

 

 نمای  داده شهه اس . 3خالصه در شدل  نتایج بخ  کیهی )مراربه با متخرران( به صورح  
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 الگوی مفهومی نتایج بخش کیفی )مصاحبه با متخصصان( .9شکل 

 

های کمی مربیو  بیه اجیرای    : دادهدوم( بخش ب
 پرسشنامه در گروه معلمان

ها از آزمکون  ، در ابتک هکا  دادهبررسی یدنواخ  بودن  برای

آزمون شیذر و ویوک    اسمیرنوف و سذ  ازکولموگروف 

بررسککی نرمککال بککودن در سککد   اسککتهاده شککهه اسکک .

 3ور ککه در جکهول   طک  . همکان انجا  شه 05/0معناداری 

گانکه  ی نُکه هاها برای مؤلههشود، نتایج آزمونمشاههه می

عنی که فرض نرمال بکودن تأییکه   ین م، به ادار اس معنا

هکا،  مناسب برای ایکن داده های ، آزمونرو ینازاشود. نمی

 اس .« ناپارامتری »های آزمون

 
 گانههای نُهها در مؤلفهبررسی نرمال بودن داده .9جدول 

P شپیرو ویلک P Z متغیر اسمیرنوف کولموگروف 

 نیاز و توافق 74/0 156/0 980/0 071/0

 وتوبروشنی و  170/0 000/0 932/0 000/0
 پیچیهگی 181/0 000/0 948/0 000/0
 کیهی  و سودمنهی مواد 123/0 000/0 950/0 000/0
 ناریه آموزشی 329/0 000/0 639/0 000/0
 جامعه محوی 099/0 006/0 976/0 029/0
 مهیران 125/0 000/0 955/0 001/0
 معومان 132/0 000/0 960/0 001/0
 هاسایر سازماندول  و  063/0 200/0 975/0 026/0

 

موانکع  بنکهی  رتبکه  بکرای ، 3بر اسا  نتایج جکهول  

در سککار  تربیکک    سککنه تحککول بنیککادین   اجرایککی

گانکۀ مکهل   های نُهزیباشناختی و هنری بر اسا  مؤلهه

ای و (، از آزمکون ویوداکسکون تک  نمونکه    2007فولن )

 ،نیکز  4جکهول   .ه اسک  آزمون فریکهمن اسکتهاده شکه   

از آزمون ویوداکسون تک    آمهه دس  بهبوط به نتایج مر

در نظر گرفتکه   2ای اس  که در آن میانه برابر با نمونه

داری ها سد  معنکی در تما  مؤلهه ازآنجاکهه اس . شه

از مکوارد فکرض صکهر     ی  یچه، در اس  05/0کمتر از 

یکا  هکا  که بیانهر وجود تهاوح بین مؤلهه شود ینمتأییه 

به تعبیر دیهر، موانع اجرایی به لحاظ جایهاه و اهمیک   

 اس .
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 اینتایج آزمون ویلکاکسون تک نمونه .0جدول 

 نتیجه داری یمعنسطح  ها مؤلفه

 شود یممعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 اول ۀمؤله

 شود یممعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 دو  ۀمؤله
 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 سو  ۀمؤله
 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 چهار  ۀمؤله
 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 پنج  ۀمؤله
 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 شش  ۀمؤله
 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 ههت  ۀمؤله
 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 هشت  ۀمؤله

 شود میمعنادار اس  و فرض صهر رد  000/0 نه  ۀمؤله

 

 گزارش شهه اس . 6و  5آن در جهول نتایج  وانجا   آزمون فریهمن   ها نیز،مؤلههبنهی اولوی  منظور به

 
 بندی فریدمننتایج آزمون رتبه .9جدول 

 تعداد کای اسکوار درجه آزادی داری یمعنسطح 

000/0 8 498/443 120 

 

دهکه سکد    ککه جکهول بکام نشکان مکی      طکور  همان

 ، بنکابراین، کمتر اس  05/0و از مقهار  000/0معناداری 

داری ه کای اسدوار در این سد  از معنکی با توجه به آمار

ها مؤلههیعنی له  تهاوح بین  ،توان گه  فرض صهرمی

از  هکا و مؤلهه شود میرد  یا به تعبیر دیهر، موانع اجرایی،

 نظر رتبه در جایهاه متهاوتی نسب  بکه هک  اکرار دارنکه.    

 ها نیکز مؤلههبا آزمون فریهمن برای این  یبنه رتبهنتایج 

ها به ترتیب آمهه اس . در این جهول مؤلهه 6در جهول 

 انه.مرتب شهه ها رتبه

 
 فریدمن گانه با استفاده از آزمونهای نُهمؤلفه بندی رتبه .7جدول 

 رتبه میانگین ها مؤلفه

 1 86/7 ناریه آموزشی

 2 45/6 جامعه محوی

 3 32/6 موادکیهی  و سودمنهی 

 4 58/5 مهیران

 5 52/5 پیچیهگی

 6 13/4 ها سازماندول  و سایر 

 7 93/3 روشنی و وتوب

 8 27/3 نیاز و توافق

 9 94/1 معومان

 

در میکان  شکود،  مشاههه مکی  5طور که در جهول همان

هین بکا میکان   «ناریه آموزشی» مؤلهۀ، گانههای نُهمؤلههاین 

مانع اجرایی و پک  از آن   ترین ی بااهم لنوان به 86/7  نمر

 ،«کیهیک  و سکودمنهی مکواد   »، «جامعه محوی»به ترتیب، 
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، «هککادولکک  و سککایر سککازمان»، «پیچیککهگی»، «مککهیران»

 ،«معومکان »و در آخکر   «نیاز و توافکق »، «روشنی و وتوب»

سکنه تحکول بنیکادین در سکار       یاجرایک  موانکع  لنوان به

 هنری شناخته شهنه.شناختی و زیباییتربی  

 
 گیریبحث و نتیجه

ههف اصوی پژوه  راتکر، شناسکایی و بررسکی موانکع     

شکناختی و هنکری سکنه    اجرایی سار  تربیک  زیبکایی  

 یدی از مرادیق لنوان به، وپرورش آموزشتحول بنیادین 

لینی اجرای سکنه در مکهار ، بکر مبنکای مکهل فکولن       

، شناسایی و تحویل فاصکوۀ  آن نیزههف فرلی  و( 2007)

میکککان دو گکککروه متخررکککان   یجادشکککههاارتمکککالی 

طرارکان اصکوی    مثابکه  بکه ، درسی و تعوی  و تربی  برنامه

مجریان اصوی  مثابه به و معومان دور  ابتهاییسنه تحول 

 های اجرایی سنه اسک . سنه و تحویل ارتباط آن با بازده

ایه  اصوی این پژوه  نیکز بکا بررسکی و نهکاه کوکی بکه       

های پیشین و کشک  خههکای پژوهشکی و نیکز     پژوه 

های اجرایی اابل تأمل سنه تحول بنیادین مشاهه  بازده

بککا توجککه بککه ایندککه   رو یککنازادر مککهار  بککوده اسکک . 

ای انجا  شهه در خروص موانع اجرایکی سکنه   ه پژوه 

ترین اسناد بامدسکتی نظکا    یدی از مه  لنوان بهتحول، 

آموزشی ایران انوب به صورح کوی و بهون تمرککز ویکژه   

رویدرد اصکوی آن در   مثابه بههای تربیتی سنه، بر سار 

معاصر و یا انوب بکهون در   انسانجانبۀ همهروز  تربی  

انجکا    ،ی راهنمکای اجرایکی جکامع   نظر گرفتن ی  الهو

شهه و در بسیاری موارد بر یک  سکوی ایکن مسک وه، یکا      

و نیکز   انههای اجرایی آن متمرکز شههطراری و یا زمینه

شکناختی و  با نظر به ماهول مانهن روز  تربیک  زیبکایی  

گانکۀ تربیتکی مکورد    هنری نسب  به دیهر ساراح شک  

را بر کشک   نظر سنه، پژوه  راتر، تمرکز اصوی خود 

ترین موانع اجرای سنه تحول بنیکادین بکا   و بررسی مه 

و بکا   شکناختی و هنکری  تمرکز بر سار  تربی  زیبکایی 

 توجه به مهل اجرا و تاییر فولن بنا نهاده اس .

هکای راصکل از پکژوه  راتکر در بخک  اول      یافته

راکی از آن اس   های کیهی مربوط به متخرران()داده

مورد با لوامل تاییکر   هش در  مههآ دس  بهمضامین که 

. البتککه در مککورد مؤلهککۀ اسکک ( هماهنککگ 2007فککولن )

کننهگان نق  این مؤلهکه را  ، مشارک «ناریۀ آموزشی»

به دلیل متمرکز بکودن سیسکت  آموزشکی و محکهودی      

نهانسکتنه.   اثرگکذار اختیاراح آنهکا در تاییکراح چنکهان    

بکا  لالوه بر ایکن در پکژوه  راتکر، مضکمون جهیکهی      

بکا نکه گکزاره و چهکار مههکو       «  بازنهری و پای»لنوان 

موانع اجرای سکار     بر این اسا ، گذار توقی گردیه.اثر

از  اهمیک  آنهکا   بر اسکا  شناسی و تربی  هنری زیبایی

به ترتیکب  ، طراران اصوی سنه( مثابه بهنظر متخرران )

ترورح تبیکین اثکراح سکودمنه    »لبارح اس  از اهمی  

تکرین  مهک   لنکوان  بکه ) «درصه22ار  اجرای صحی  س

ترورح رفع »، «درصه17ابهاماح ترورح رفع «  ،مؤلهه(

توجکه  »، «درصه17پیچیهگی و مشدالح اجرای سار  

پای  »، «درصه12مجری سار   لنوان بهبه نق  معو  

و بازنهری سکار  و رکوزه یکادگیریِ )فرهنکگ و هنکر(      

ایجاد شرایئ و زمینۀ مشارک  مراکز محوکی  »، «درصه9

توجه بکه اهمیک  نقک  رابکئ بکین      »، «درصه7 یبومو 

نیکاز بکه   »، «درصه6معومان( و مقاماح اجرایی ) یانمجر

توافق اولیا و معومان در خروص ترورح اجرای سار ، 

 «درصکه 3اهمی  نق  نهادهکای فرابخشکی   »، «درصه5

 مؤلهه(. ترین ی اهم ک  لنوان به)

های کمی مربوط به معومان( نیز در بخ  دو  )داده

گانکه،  هکای نُکه  در میان ایکن مؤلهکه  ها نشان داد که یافته

مکانع   تکرین  یک  بااهم لنکوان  بکه « ناریه آموزشی»مؤلهۀ 

کیهی  »، «جامعه محوی»اجرایی و پ  از آن به ترتیب، 

دولک  و  »، «پیچیکهگی »، «مهیران»، «و سودمنهی مواد

و « نیکاز و توافکق  »، «روشنی و وتوب»، «هاسایر سازمان

موانع اجرایکی سکنه تحکول     لنوان به، «معومان»در آخر 

دارای  شناختی و هنری،بنیادین در سار  تربی  زیبایی

 باشنه.اهمی  می

اسا ، موانکع اجرایکی سکنه تحکول بنیکادین       ینبر ا

مؤلهۀ یا مانع اجرایی اس  ککه   9شامل  وپرورش آموزش

تکرین  مهک   لنکوان  بکه از دیهگاه معومان، ناریۀ آموزشی 

مکانع   تکرین  یک  اهم کک   لنکوان  بهمانع اجرایی و معومان 
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شونه. این در رالی اس  که متخرران اجرایی توقی می

درسککی و تعوککی  و تربیکک  و کارشناسککانی کککه در برنامککه

ر متهاوتی داشته و مؤلهکۀ  انه، نظتهوین سنه دخیل بوده

ترین مکانع و  مه  لنوان بهرا « کیهی  و سودمنهی مواد»

مکانع   تکرین  یک  اهم ک  لنوان به« ناریۀ آموزشی»مؤلهۀ 

متخرران لامل   لالوه بر این،نماینه. اجرایی معرفی می

کننکه  معرفی مکی  «پای  و بازنهری»دیهری را با لنوان 

نه تحکول  سجرایی برای اکه نبود آن به صورح ی  مانع 

، یافتکۀ دیهکر پکژوه  راتکر     رو یکن ازاگکردد.  توقی مکی 

میکان طرارکان سکنه     بسکیار لبارح اس  از تأییه فاصوۀ 

تحول و مجریان آن در مهار  که ایکن امکر نیکز خکود،     

موانع اجرایی دیهر موجود، به ناکارآمکهی سکنه    لالوه بر

 زنه.تحول در مرروۀ اجرا دامن می

  که نتایج پکژوه  راتکر بکا اکثکر     مز  به ذکر اس

؛ Hashemi, 2016هکککای پیشکککین خکککود ) پکککژوه 

, 2016Baradaran 2013 ,؛Rezai )نیرمسکتقی    طکور  به

 سو اس .ه 

های پژوه  راتر، اجرای صحی  و مورد یافته بنا بر

انتظککار مهککاد سککنه تحککول بنیککادین در سککار  تربیکک  

اصل تعمکی  و   بنا برشناختی و هنری و همچنین زیبایی

هکای کمکی و کیهکی در دیهکر     پذیری در پکژوه  انتقال

  منوط به برطرف کردن موانع اجرایکی،   های سنه،سار 

موانعی اس  که از دیهگاه متخرران در جایهکاه   یژهو به

  طراران اصوی و معومان در جایهاه مجریان اصوی سکنه، 

 بااهمی  و اابل تأمل معرفی شهه اس .

توجکه بکه ایجکاد      تکر، در ی  نهاه کالن  لالوه بر این،

نولی زبان مشکتر  میکان طرارکان و مجریکان سکنه و      

توانه بسکیاری از  براراری پیونه مههومی میان این دو می

تکر نمایکه.   رنگموانع اجرایی خُردتر را رفع یا رهاال ک 

توان را میگران پژوه  راتر، این فاصوه پژوه  زل  به

راهنمکا در ایکن زمینکه    ( Booklet) هکای با تولیه کتابچه

هکایی ککه بکا زبکانی سکوی  و روان،      کاه  داد. کتابچه

ادیقی اابکل  اصدالراح و لباراح تخرری سار  و مرک 

را به روشنی تشری   و هنر شناسیدر  از کاربرد زیبایی

مهقوده  یها روقهتوان یدی از را میها این کتابچه نمایه.

هکا و مخاطبکان   ار در اترال و ارتباط آرای مؤلهین سک 

برشمرد. یدی دیهکر از لوامکل گسسک  بکین طرارکی و      

اجرای سار ، له  براراری ارتباط و برگکزاری جوسکاح   

میککان نویسککنهگان سککنه مجریککان اصککوی آن  مشککتر  

انهیشی و خردورزی  اس . برگزاری جوساح ه )معومان(

صکحی  سکنه الزامکی و    راه و اجکرای   ۀدر خروص ادامک 

در نیراایل تردیه و نبود آن از لوامل بسیار مه  اختالل 

صوی اجرا )مکهار ( و  اۀ اجرای مهاد اصوی سنه در لرص

 های مورد انتظار آن اس .کاه  بازده

صکحی  سکنه تحکول     تواکع اجکرای    بر ایکن اسکا ،  

آن بهون توجکه   مورد انتظارهای بازده  بنیادین و مشاهه

یان ابعاد طراری و اجرایی و بهون توجکه بکه   به ارتباط م

طرارکی سکنه در     ،دروااکع های لمویاتی سکنه و  تمیمه

خه و بهون ایجاد فه  مشتر  از آن در فضای رقیقکی،  

 تواعی نابجا و البته رنجی بیهوده خواهه بود. 

ترین لنرکر  توان ادلا نمود که مه بر این اسا ، می

های تربیتی )و سار  اجرایی که اادر اس  موانع اجرای

خاص، سار  تربی  هنکری( در لرصکۀ اجرایکی     طور به

خُرد )مهار ( را تا ره زیکادی مرتهکع نمکوده و تکامن     

. البتکه  معوک  اسک   همانا ابولی توقی گردد، اجرایی اابل

تکا زمکانی ککه نتوانکه      این لنرر فعکال در صکحنۀ اجکرا   

پیونککهی لمیککق را بککا دیهککر لناصککر دخیککل در اجککرای  

های راهبردی، همچون طراری دایق آمیز برنامه موفقی

های درسی و تربیتکی، براکرار نمایکه، بکه     و روشن برنامه

اجرای  برایتنهایی نخواهه توانس  تامن اجرایی خوبی 

پکژوه  راتکر    هکای بنابراین، یافتکه ؛ ها باشهاین برنامه

بر این ندته تأکیه دارنه که ککاه  یکا رفکع     ازپی  ی ب

 یمیککان مرارککل طرارککی و اجرایکک   یجادشککههافاصککوۀ 

یکابی بکه   ، تالش برای دس دیهر یلبارت بهدرسی و  برنامه

درسکی و  نولی اشترا  مههومی میان متخرران برنامکه 

هککای طرارکان اصککوی برنامککه  مثابککه بککهتعوکی  و تربیکک ،  

 ،وپکرورش  آموزشراهبردی، همچون سنه تحول بنیادین 

های طرارکی  مجریان اصوی این برنامه مثابه بهمعومان،  با

هایی اس  که مسکیر اجرایکی   ترین گا شهه، یدی از مه 

همکوار نمکوده و   رفع دیهر موانع اجرایی  برایها را برنامه



 9911 زمستان(، سال هفدهم، 76 یاپی)پ 04ریزی درسی، دوره دوم، شماره  پژوهش در برنامه/   949

 

 

های درسی و تربیتکی را نویکه   آمیز برنامهاجرای موفقی 

بازسکازی چنکین    بکرای سکازی  ، زمینکه رو یکن ازادهه. می

اسک   ای اران و مجریان( مس وهپیونهی )پیونه میان طر

در نظکا  آموزشکی مکا مکورد      ازپی  ی بکه امروزه بایه 

 تأمل و ااها  مناسب صورح گیرد.
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