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بیان مسئله 
جامعه پویا و سالم جامعه ای است که بتواند 
فرهنگ خود را به صورت دائمی بازتوليد نماید 
و آن را با مختصات زندگی و نيازهای روز و با 
توجه به افق چشم اندازی از آینده منطبق کند؛ 
بنابراین چنين جامعه ای از جهات مختلف به 
ارتقای اخالقی، اعتقادی، علمی و هنری مردم 
خویش همت می گمارد؛ در این مسيرتوجه به 

آموزش و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان 
سوی  از  است،  برخوردار  بسياری  اهميت  از 
دیگر در ایران اسالمی و بنا به فرمایش مقام 
باید  پرورش  و  آموزش  فلسفه  معظم رهبری 
اسالمی باشد، لذا این مهم باعث شد تا جمعی 
قالب  آموزشی کشور در  نظام  از متخصصين 
شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت آموزش 
و پرورش به تدوین و تصویب سندی با عنوان 

بررسی ترویج سند تحول بنيادین 
آموزش و پرورش، در مجالت رشد معلم 

در سال های 1390 تا 1395

چکید�ه
در سازمان های   امروزی، اولین مرحله در فرایند برنامه ریزی، تنظیم یا تجدید مأموریت 
سازمانی است. مأموریت سازمان غایتی است برای موجودیت سازمان و نیرویی است که 
سازمان را به سوی هدف هایش پیش می برد. بر همین اساس نظام آموزش و پرورش 
رسمی جمهوری اسالمی ایران در سال 1389 به تهیه و تنظیم سندی پرداخت با عنوان 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،که مأموریت این سازمان و چشم انداز آینده آن را 
ترسیم می کرد. از طرفی هر سازمان رسانه هایی در اختیار دارد که از طریق آن ها مأموریت، 
اعالم  افکار عمومی  تنویر  را که الزم می داند جهت  و سایر مسائلی  توفیقات  اهداف، 
می کند. در همین راستا وزارت آموزش و پرورش نیز مانند هر سازمان رسمی دیگری از 
انتشار رسانه هایی سود می برد، که یکی از آن ها مجموعه مجالت رشد است . این جستار 
به بررسی میزان ترویج راهبرد ها  و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 
مجالت رشد می پردازد و امیدوار است که این مجموعه مجالت به عنوان رسانه در اختیار 
سازمان آموزش و پرورش رسمی کشور، راهبرد ها  و راهکارهای سند تحول را به میزان 

زیادی بازنمایی کرده باشد.
واژگان�کلید�ی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهبرد ها  و راهکارها ، مجالت رشد.

لیال�حسینی��
کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور
leila.hoseini10986@gmail.com

دکتر�زهرا�محمدی��
استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پيام نور
Zmohammadiz@gmail.com 
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»سند تحول بنيادین آموزش وپرورش« اقدام 
نمایند. در واقع در این سند کوشش شده است 
تا تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش در 
افق چشم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی 
بنيادین  تحول  ریل گذاری گردد. سند  ایران، 
آموزش و پرورش از مهر ماه سال 90 در جلسه 
697 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب 

نهایی رسيد و پس از آن اجرایی شد.
از آن جا که نشریات رشد معلم به عنوان ابزار 
آموزشی  متخصصين  آگاهی  و  دانش  ارتقای 
وظيفه اطالع رسانی و مهارت افزایی معلمان 
را دارا هستند، لذا به نظر می رسد این مجالت 
به صورتی تخصصی می توانند با چارچوب سازی 
و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  راهکارهای 
پرورش سهم باالیی در اجرایی شدن راهبردها 
توسط  و  مدارس  در  سند  راهکار های   این  و 

معلمان داشته باشند.
این جستار می کوشد با تحليل کمی مقاالت 
مجله های   رشد معلم، ميزان ترویج راهبردها 
و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  راهکارهای  و 

پرورش را بررسی نماید. 
ضرورت و اهمیت تحقیق 

در این پژوهش جهت تحليل علمکرد مجالت 
از نظریه  با سند تحول  ارتباط  رشد معلم در 
تا  که  است  شده  برده  بهره  چارچوب سازی 
حدودی می تواند ضرورت این تحقيق را تبيين 
ساختار های   چارچوب ها  را  نظریه،  این  نماید. 
 شناختی اساسی و بنيادینی می داند که نحوه 
ارائه و ادراک واقعيت را تعيين و به فرد کمک 
می کنند، تا بتواند دنيای اطراف خود را تفسير 
نماید. به زعم این چارچوب نظری، رسانه ها  به 
مخاطبان می گویند چه فکر کنند. البته توجه به 
این نکته که این نظریه از جمله نظریات انتقادی 
بوده و لذا به نوعی در نقد آثار تحميلی رسانه 
بر مخاطب می کوشد، خالی از فایده نيست؛ اما 
به نظر می رسد با توجه به همين کارکرد بتوان 
مجالت  توجه  ميزان  از  مدیریتی  تحليلی  به 
رشد معلم به راهبرد ها  وراهکارهای سند تحول 
بنيادین آموزش و پرورش دست یافت و با توجه 

به همين تحليل پيشنهادهایی برای عملياتی و 
اجرایی کردن این راهبردها و راهکارها در این 

گروه مجالت ارائه نمود.
به نظر می رسد الزم است در مدیریت مجالت 
این رسانه،  مأموریت  تعيين  و در  رشد معلم 
توجه به چارچوب، راهبردها و راهکارهای سند 
تحول بنيادین آموزش و پرورش مورد عنایت 

ویژه قرار گيرد.
هدف پژوهشی کلی 

تحقيق حاضر به بررسی ميزان ترویج راهبرد ها 
و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  راهکارهای   و 
پرورش در مجالت رشد معلم طی سال های 

1390 تا 1395 می پردازد.
 اهداف پژوهشی جزئی 

y  بررسی ميزان ترویج اصل تثبيت و تقویت
هویت اسالمی ایرانی در مجالت رشد معلم؛ 

y  بررسی ميزان ترویج، تقویت و تحکيم اعتماد
در  اسالمی  ارزش های   انقالب  به  التزام  و 

مجالت رشد معلم.
فرضیه های   تحقیق 

راهبرد ها  و راهکار های   سند تحول بنيادین . 1
مقاله های   مجالت  در  پرورش  و  آموزش 
رشد معلم از مهر 1390 به بعد جهت ایجاد 
چارچوب ذهنی در معلمان به صورت عنوان 
یا گویههایمتناظر با آن راهبردها، منتشر 

شده است.
موضوعات مقاالت مجله های   رشد معلم از . 2

پيرامون  بيشتر   59 اسفند  تا  مزبور  تاریخ 
بنيادین آموزش و  راهبرد های   سند تحول 

پرورش بوده است.
موضوعات مطرح شده در مجالت رشد معلم . 3

از تاریخ فوق الذکر در ارتباط با سند تحول 
بنيادین به گونه ای طرح شده که بتواند بين 
دانسته های   قبلی و بعدی معلمان در ارتباط با 
راهکار ها  و راهبرد های   سند ارتباط ایجاد کند.

مبانی نظری
همان طور که پيش از این گفته شد، این پژوهش 
در قالب نظریه چارچوب سازی که از نظریه های  
 انتقادی در ارتباط با رسانه است ارائه می شود. 
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ترویج  نحوه  از سوی دیگر چون بحث حاضر 
راهکارها و راهبرد های   سند تحول در مجله های  
 رشد معلم بوده است و در نهایت در محدوده 
یادگيری قرار می گيرد، انتظار می رود مقاالت 
راهبرد ها  و  مجله ها  زمينه های   یادگيری  این 
راهکار های   سند تحول را در ذهن معلمان ایجاد 
در  نيز  معنی دار  یادگيری  نظریه  لذا  نمایند، 

چارچوب نظری این پژوهش قرار گرفته است.
نظریه چارچوب سازی

بنيادی  و  شناختی  ساختارهای  چارچوب ها، 
و  تعيين  را  واقعيت  ادراک  نحوه  که  هستند 
به فرد کمک می کنند تا بتواند دنيای اطراف 
خود را تفسير کند. بدین لحاظ، چارچوب ها 
دانست  طرح واره های   شناختی  می توان   را 
که بر نحوه ادراک و فهم ما از واقعيت تأثير  
می گذارند. در قلمرو مطالعات و پژوهش های  

 ارتباطی خاص قرار می دهند.
به بيان دیگر، رسانه ها  به مخاطبان می گویند درباره 
»چه« فکر کنند و سپس چگونه فکر کردن را نيز 
در چارچوبی که از پيش ساخته و پرداخته اند، بر 
آنان تحميل می کنند. چارچوب سازی مبتنی بر 
این فرض است که نحوه توصيف یک موضوع 
و رویداد در گزارش های   خبری، بر »چگونگی« 
درک آن موضوع و رویداد توسط مخاطب، تأثير  
می گذارد )شيفل و تيوکسبری، 2007(. بنابراین، 
کار رسانه ها  تنها انتخاب رویداد و حوادثی خاص 
از ميان رویدادهای زیاد نيست، بلکه معنی دادن 
و  نيز هست. رسانه ها  ناگزیرند حوادث  به آن 
رویدادها را برای مخاطبانشان مهم و بااهميت 
نشان دهند؛ الزمه این کار نيز جای دادن خبر 
در متن یک روایت یا داستان است )استریت، 

.)1384
هرگونه بازنمایی واقعيت، نوعی چارچوب سازی 
یک  از  گرفتن  عکس  که  گونه  همان  است؛ 
است.  چارچوب سازی  نوعی  نيز  صحنه 
روزنامه نگاران با انتخاب واقعيت های   مرتبط و 
قرار دادن آن ها  در زمينه ها  و بافت های   مناسب، 
چارچوب هایی را جهت درک و فهم وقایع برای 

خوانندگان خلق می کنند.

به اعتقاد استریت، درک فرایندهای انتخاب و 
روایت خبر، با استفاده از مفهوم چارچوب سازی 
ممکن می شود. رابرت اِنتَمن، چارچوب سازی را 
چنين تعریف می کند: »چارچوب سازی انتخاب 
پرتوافکنی  برای  واقعيت  وجوه  از  شماری 
قرار  سایه  در  برای  دیگر  و شماری  آن ها،  بر 
دادن آن هاست، به نحوی که در کل، داستانی 
منسجم و موجه درباره مشکالت، علل پيدایش 
آن ها، مضامين اخالقی آن ها  و راه های   برطرف 

کردنشان به وجود آید )انتمن، 1996(.
ساختار  رویدادها،  چارچوب سازی  رسانه ها  با 
برای  را  شده ای  تعریف  و  مشخص  شناختی 
که  گونه ای  به  می کنند،  فراهم  مخاطبان 
مفهوم سازی آن ها  از دنيای پيرامون و درکشان 
از واقعيت، براساس چارچوب های   رسانه ای باشد.

اثر  الگوی فرایندی درباره  ارائه یک  با  شيفل 
اشاره  چارچوب  نوع  دو  به  چارچوب سازی ها، 
می کند: نخست، »چارچوب های   رسانه ای« و 
دوم »چارچوب های   فردی« )دریافت کنندگان(.

شيفل، تمایز مفهومی بين چارچوب های   رسانه ای 
و چارچوب های   فردی را به پيروی از کيندر و 
ساندرز )1990( انجام می دهد. کيندر و ساندرز 
عنوان  به  چارچوب ها  هم  که  می کنند  اذعان 
»ترفندهای زبانی در گفتمان سياسی« و هم به 
عنوان »ساختارهای درونی ذهن« عمل می کنند.

گيتلين )1389( نيز معتقد است، چارچوب ها 
 عمدتا به طور ضمنی و تلویحی، جهان را هم 
برای روزنامه نگارانی که )وقایع( آن را گزارش 
که  )مخاطبان(  ما  بــرای  هم  و  می کنند، 
دریافت کننده آن گزارش ها  هستيم، تعریف و 

سازماندهی می کنند )شيفل، 1999(.
طبق الگوی شيفل، چهار فرایند چارچوب سازی 
مرتبط به هم وجود دارد: نخست، بر ساخت و 
وسيله  به  چارچوب های   رسانه ای  از  استفاده 
سازمان های   کارکنان  دیگر  و  روزنامه نگاران 
 خبری که تحت فشار منظم منابع، ارزش ها  و 
رویدادها هستند؛  گزارش  برای  زوایای خبری 
با  متناسب  گزارش های   خبری  انتقال  دوم، 
چارچوب های   رسانه ای به مخاطب؛ سوم، پذیرش 
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این چارچوب ها  به وسيله مخاطبان؛ چهارم، پيامد 
چارچوب سازی رسانه ها  برای نگرش ها، دیدگاه ها 

 و رفتار مخاطبان )شيفل، 1999(.
رسانه ها  برای چارچوب سازی رویدادها و توليد 
از رویه ها  و شگردهایی  برای مخاطبان،  معنا 
کنایه ها،  استعاره ها،  واژگــان،  انتخاب  چون 
و  داستان  تا  می کنند  استفاده   ... تمثيل ها  و 
روایتی معنادار از آن چه می خواهند بسازند، 
و نظام معانی خاصی برای مخاطبان خلق کنند.

متفاوت  پارادایم  سه  به   )2002( آنجلو  دی 
الگوی  نخست،  می کند:  اشاره  چارچوب سازی 
واژگــان  نظام  اندیشه ها  و  بر  که  شناختی 
الگوی  دوم،  می گذارد.  تأثير   روزنامه نگاران 
فراهم کننده  را  روزنامه نگاران  که  ساختاری 
مواضع  از  حمایت  در  »بسته های   تفسيری« 
منابع خبری می داند و سوم، الگوی انتقادی که 
چارچوب ها  را پيامد شيوه های   مرسوم جمع آوری 
نخبگان  نظر  مورد  ارزش هــای  اساس  بر  خبر 

)قدرت و ثروت( می داند )مک کوایل، 2006(.
ساخت  رسانه ها  شبيه  چارچوب سازی  فرایند 
چارچوب برای خانه است؛ که متناسب با اشيایی 
که در آن قرار می گيرد، برای آن چارچوبی تهيه 
می شود؛ ارتباط گر نيز متناسب با محتوای پيام 
خود، قالب و ساختاری را برای آن انتخاب می کند.

بخشی از فرایند چارچوب سازی، »بافت زدایی« 
ارتباط گر از رویداد یا پدیده است، تا رسانه بتواند 
آن رویداد را مجددا بافت زدایی کند. از طریق 
فرایند بافت زدایی و بافت زایی، ویژگی مشاهدات 
تغيير می یابد. رویدادی آشنا که در رسانه ها  ارائه 
شده است، وقتی در بافت تازه ای ادراک می شود، 
تغيير ماهيت می دهد و آنچه معموال آشنا به نظر 
می رسد، ممکن است عجيب و ناآشنا به نظر آید 

)ویندال، سيگنایزر و اولسون، 1376(.
خود  مخاطبان  رسانه ها  به  دیگر  بيان  به 
می گویند درباره چه فکر کنند و سپس چگونه 
پيش،  از  که  چارچوبی  در  نيز  را  کردن  فکر 
ساخته و پرداخته اند، بر آنان تحميل می کنند 
توليد  و  رویدادها  رسانه ها  در چارچوب سازی 
شگرد هایی  رویه ها  و  از  مخاطبان  برای  معنا 

کنایه ها  و  استعاره ها،  واژگان  انتخاب  چون 
... استفاده می کنند، تا داستان و  تمثيل ها  و 
روایتی معنادار از آنچه که می خواهند بسازند 
و نظام معانی خاصی برای مخاطبان خود خلق 
زمان  از  معلم  رشد  مجالت  بنابراین  کنند. 
تصویب سند تحول بنيادین آموزش و پرورش 
عالی  ماه سال 1390 توسط شورای  در مهر 
انقالب فرهنگی می باید، مقاالت خود را جهت 
ایجاد چارچوبی در این راستا انتخاب و تجهيز 
نماید تا مخاطبان این مجالت با مطالعه مقاالت 

آن در جهت این راهبرد آماده شوند.
نظریه یادگیری معنی دار

دیوید آزوبل واضع یکی از نظریه های   معروف 
معنی دار  یادگيری  نظریه  که  است؛  شناختی 
کالمی نام دارد ارتباط این نظریه با یادگيری های  
 آموزشگاهی بيشتر از سایر نظریه های   یادگيری 
و  توجيه  برای  نظریه  این  اصل  در  زیرا  است. 
تبيين مسائل یادگيری کالمی مربوط به مطالب 
نحوه  مطالعه  به  او  است.  تدوین شده  درسی 
پردازش اطالعات جدید به وسيله ذهن و این که 
معلمان چگونه می توانند از نتایج این مطالعات 
در فعاليت های   آموزشی بهره مند شوند پرداخته 
است. دل مشغولی اصلی آزوبل کمک به معلمان 
در ارائه اطالعات، به خصوص اطالعات جدید به 

شکلی معنادار و کارآمد است.
او به ویژه به طرح مفهوم پيش سازمان دهنده 
پرداخته، که با استفاده از آن معلمان می توانند 
در جذب اطالعات جدید به دانش آموزان یاری 
رسانند. او همچنين به رشد ساختار شناختی 
بر  را  اطالعات  سازماندهی  که  دانش آموزان 
آزوبل  اعتقاد  به  است.  پرداخته  دارند  عهده 
آموخته  قبل  از  با آن چه  یادگيری معنی دار 
یادگيری  دارد. چنانچه  ارتباط  است  شده 
معنی دار باشد، قادر هستيم آن را تبدیل کنيم 
و در موقعيت های   تازه آن را به کار گيریم. این 
در حالی است که یادگيری طوطی وار به رشد 
ساختار شناختی مورد نياز که بتوان به اتکای 
آن یادگيری را در موقعيت های   جدید به کار 

گرفت، منجر نمی شود.
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هرم ساخت  شناختی
در نظریه آزوبل همانند سایر نظریه های   شناختی، 
ساخت شناختی و تغييراتی که بر اثر یادگيری در 
آن صورت می گيرد، اساس یادگيری را تشکيل 
می دهند. در این نظریه ساخت شناختی عبارت 
است از مجموعه ای از اطالعات، مفاهيم، اصول 
در  قبال  فرد  که  یافته  تعميم های   سازمان  و 
یک رشته از دانش آموخته است. به طور کلی 
ساخت شناختی به دانش های   کلی و عمده فرد 
در یک زمينه، به خصوص علمی و تحصيلی 
داللت می کند. بنابراین نظریه ساخت شناختی 
فرد به صورت یک هرم فرضی درست شده است؛ 
که در آن کلی ترین مسائل و مفاهيم در رأس 
هرم قرار دارند و مفاهيم و مطالبی که از کليت 
و جامعيت کم تری برخوردار هستند، در ميانه 
هرم و بيشترین مقدار اطالعات جزئی و دانش 

واقعيت های   مشخص در قاعده این هرم واقعند.
معنی دار بودن یادگیری

دارد.  مهمی  جایگاه  آزوبل  نظریه  در  معنی 
معنی به وجود نوعی قرینه یا معادل ذهنی در 
ساخت شناختی وابسته است. یعنی وقتی که 
مفهومی قابل ارتباط دادن با مفاهيمی باشد که 
از پيش در ساخت شناختی فرد وجود دارند، 
آن مفهوم معنی دار است به سخن دیگر مطالب 
معنی دار به مطلب یاد گرفته شده قبلی مربوط 
غيرمعنی دار  مطالب  که  حالی  در  می شوند، 
آموخته  طوطی وار  صورت  به  که  مطالبی  یا 
ارتباط  بدون  و  پراکنده  طور  به  می شوند، 
شانک  می شوند.  انباشه  ذهن  در  یکدیگر  با 
)2000( به نقل از سيف گفته است، یادگيری 
زمانی معنادار است که مطالب جدید مطالب 
قبال آموخته شده را گسترش یا تغييير دهند. 
بنابراین تجربه های   قبلی تعيين می کنند که 
یادگيری برای دانش آموزان معنی دار است یا نه.

پیش سازمان دهنده
پيش سازمان دهنده مجموعه ای از مفاهيم مربوط 
به مطالب یادگيری است، که پيش از آموزش 
در اختيار یادگيرندگان گذاشته می شود؛ یعنی 
یادگيری  پایه  که  است  کليدی  مفهوم  یک 

کل  در  می دهد.  تشکيل  را  بعدی  مطالب 
می توان گفت که سازمان دهنده مطلبی کلی تر 
و متمایزتر از مطالب مورد نظر در خود درس 
است، که با طرح آن ذهن فراگير آمادگی الزم را 
برای جذب مطلب جدید آماده می کند. بنابراین 
وسيع تر  و  انتزاعی تر  باید  پيش سازمان دهنده 
باشد. یعنی ممکن است  از مطلب مورد نظر 
مفاهيم وسيع تر و کلی تر متعددی باشند، که 
مطلب مورد نظر را دربرمی گيرند؛ ولی باید توجه 
کرد که پيش سازمان دهنده مطلوب آن است که 
با مطلب جدید فاصله زیادی نداشته باشد؛ زیرا 
در صورت دور بودن سازمان دهنده ارتباط الزم 
بين آن و مطلب مورد نظر به وجود نمی آید و 

یادگيری معنی دار تحقق پيدا نمی کند .
با توجه به آنچه که گفته شد؛ اگر معلمان را در 
مواجه با سند تحول بنيادین آموزش و پرورش 
به مثابه یادگيرندگان در نظر بگيریم، انتظار 
می رود مجالت رشد معلم طی مقاالتی از تاریخ 
تصویب سند تحول در مهر ماه )1390( به بعد 
پيش سازمان دهنده هایی را برای ایجاد یادگيری 

معنی دار ارائه کرده باشند.
 به نظر می رسد بنابر آنچه گفته شد، مجالت 
رشد معلم از زمان تصویب سند توسط شورای 
عالی انقالب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش 
باید با ارائه مقاالتی درباره سند تحول و نيز بر 
پایه راهبرد ها  و راهکار های   آن چارچوب سازی 
در  را  پيش سازمان دهنده های   الزم  و  نموده 
ذهن معلمان ایجاد نموده باشند. این پژوهش 

سعی در ارزیابی این مهم دارد.
پیشینه پژوهش

توسط  شده  انجام  جستجوهای  به  توجه  با 
ایرانداک  سایت  و  گوگل  جستجوی  موتور 
تاکنون پژوهشی با این عنوان یا بر اساس کليد 
واژه های   سند تحول بنيادین آموزش و پرورش 
و مجالت رشد معلم انجام نشده است. )پاسخ 
کليد  و  عنوان  به جستجوی  ایرانداک  سایت 
واژه های   تقيق حاضر به پيوست خواهد رسيد(. 
لذا در بخش سوابق تجربی و نظری تحقيق در 
صورت لزوم از روش کار در پژوهش های   تحليل 
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محتوا استفاده خواهد شد و الگوی نظری در 
این زمينه وجود ندارد. 

روش تحقیق
تحقيق حاضر از انواع تحقيقات کيفی و اسنادی 
است؛ در چنين پژوهش هایی تحقيق به فرایند 
معنی و درک حاصل از واژگان و تصاویر تمایل 
و  تفسيری  رویکردی  کيفی  تحقيق  دارد. 
طبيعت گرایانه نسبت به موضوع مورد مطالعه 
دارد )صفری شالی، 1394(. لذا در این روش 
و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  ترویج  پدیده 
پرورش بر حسب معنایی که خود سند برای آن 
قائل است، از طریق ارائه راهبرد ها  و راهکارهایی 
که قابليت سنجش دارند که در فصل 2 به آن ها 
اشاره شد و ميزان ترویج این معنا در مجالت 

رشد معلم مورد تدقيق قرار خواهد گرفت.
روش های   پژوهش های   از  یکی  که  آن جا  از 
 کيفی تحليل محتواست بنابراین، این مجالت 
از جهت متن وگفتار در راستای ترویج مقوالت 
سند تحول بنيادین آموزش و پرورش تحليل 

خواهند شد.
کمی،  صــورت  دو  به  محتوا  تحليل  البته 
آزمون مند )سيستماتيک( و تکرارپذیر نمادهای 
محتوای  رمز  کشف  کيفی،  نيز  و  ارتباطی؛ 
پنهان پيام ها و توجه به عمق ساختار متون و 
اسناد مورد استفاده قرار می گيرد؛ که به دالیل 
مختلف از جمله محدودیت زمانی، روش تحليل 
محتوای کمی در این جستار مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. از سوی دیگر از آن جا که این 
نهایت درصدد بررسی احتمال و  پژوهش در 
مجله های   رشد  در  تحول  ترویج سند  ميزان 
است، از جمله پژوهش هایی به شمار می رود 
که دکتر رفيع پور در کتاب تکنيک های   خاص 
پژوهش از آن با عنوان تحليل احتمال وقوع یاد 
می کند، لذا در تحليل نهایی داده پس از ذکر 
جداول و نمودار ها  از ماتریس احتمال وقوع و 

یافته های   مربوط به آن استفاده خواهد شد.
جامعه آماری

را  پژوهش  این  آماری  جامعه  رشد،  مجالت 
ماهنامه ها  و  گروه  دو  در  می دهند،  تشکيل 

ماهنامه های   می رسند.  انتشار  فصلنامه ها  به 
رشد  مجالت  بخش  دو  شامل  خود   رشد 
دانش آموز و مجالت رشد مدیران، معلمان و 
کارشناسان است . از ماهنامه های   رشد بخش 
اخير یعنی رشد مدیران، معلمان و کارشناسان 
با ماهانه 5 عنوان در این پژوهش قرار می گيرد. 
ماهنامه های   رشد مدیران و معلمان در هر سال 
8 ماه تحصيلی زیر چاپ می روند و در نتيجه از 
مهر 1390 تا اسفند 1395 که بازه زمانی این 
جستار است، تعداد230 عنوان ماهنامه رشد 

معلمان و مدیران منتشر شده است.
فصلنامه های   رشد معلم نيز شامل دو بخش 
علوم انسانی با 13 عنوان مجله و علوم پایه و 
فنی با 6 عنوان مجله است  که هر دو بخش 
در این مجال مورد بررسی قرار می گيرند. در 
بازه زمانی مورد نظر تعداد این دست مجالت، 
418 جلد است  نمونه گيری از این تعداد مجله 
به صورت طبقه ای خواهد بود. در ادامه نمودار 

این مجالت ارائه شده است )شکل 1(.
نمونه گیری

 بر اساس نوع تحقيق که از جمله پژوهش های  
 کيفی است، نمونه های   مورد پژوهش بر اساس 
خواهد  انجام  طبقه ای  هدف مند  نمونه گيری 
مجالت   230 بين  از  که  ترتيب  بدین  شد؛ 
ماهنامه رشد که در بازه زمانی مهر ماه 1390 
تا اسفند ماه 1395 به چاپ رسيده است، با یک 
روش تلفيقی و بر اساس نمونه گيری تصادفی 
سيستماتيک تعداد 23 مجله بررسی خواهد شد.

فصلنامه های   رشد نيز در همين بازه زمانی تعداد 
418 جلد هستند که از این تعداد 286 عنوان 
مربوط به فصلنامه های   علوم انسانی و 132 عنوان 
مربوط به فصلنامه های   علوم پایه و فنی است، 
فصلنامه ها  بخش  در  مجله  بنابراین 42 جلد 
 بررسی خواهد شد که 13 جلد به علوم پایه و 
فنی و 29 جلد مربوط به علوم انسانی خواهد 
بود. با توجه به آنچه که ذکر شد، تعداد مجالت 
مورد بررسی این پژوهش 65 جلد خواهد بود. 
تالش این جستار آن است که از تعداد 23 مجله 
مورد بررسی، در بخش ماهنامه ها  از هر 5 عنوان 
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مجله در موضوعات رشد آموزش ابتدایی، رشد 
تکنولوژی آموزشی، رشد مدرسه فردا، رشد معلم 
و رشد آموزش متوسطه یک نمونه در هر سال 
مورد بررسی قرار گيرد. در قسمت فصلنامه نيز 

در هر سال 2 نشریه بررسی خواهد شد.
واحد تجزیه وتحلیل داده ها

سنجش . 1 می گوید  بيکر  سنجش:  واحد 
عبارت است از تعيين تعداد اشيا یا رویدادها 
طبق قواعد خاضی که متغير ها  پيرامون آن ها 
مورد سنجش قرار می گيرند لذا در تحقيق 
حاضر واحد سنجش بررسی ميزان ترویج 
و  آموزش  بنيادین  تحول  راهکارهای سند 

پرورش در مجالت رشد معلم است.
 واحد تحلیل: از آن جا که واحد تحليل چيز . 2

یا کسی است که مورد مطالعه قرار بگيرد یا 
درباره آن اطالعات جمع می کنيم )دواس، 
1387( در این تحقيق آن چه در نهایت مورد 
تحليل قرار خواهد گرفت، عملکرد مجالت 

رشد معلم در مواجه با راهبرد ها  و راهکارهای 
سند تحول بنيادین آموزش و پرورش است.

تکنیک ها  و ابزار گرد آوری داده
شد،  گفته  نيز  این  از  پيش  که  طور  همان    
پژوهش های   کيفی  جمله  از  حاضر  پژوهش 
جستار  این  در  اطالعات  جمع آوری  است. 
مبتنی بر مشاهده و تحليل مقاله های   مجالت 
با  مقاله های   مرتبط  هم  بنابراین  است،  رشد 
سند تحول در نمونه ها  کدگذاری شده و مورد 
سنجش قرار می گيرند و هم محتوای آن ها در 

ارتباط با سند ارزیابی خواهد شد.
بنابر آن چه گذشت روش گردآوری اطالعات در 
این تحقيق روش اسنادی و مراجعه به مقاله های  
 مجالت رشد معلم است  از آن جا که در سند تحول 
بنيادین آموزش و پرورش راهبرد ها  و راهکار هایی 
است،  ابالغ شده  آن  اصلی  اهداف  راستای  در 
همان موارد به گویه های   قابل سنجش تبدیل 
شده سپس طبقات و رده های   تحليل متناسب با 

شکل 1. نمودار مجله های   رشد )بر اساس داده های   سایت مجالت رشد(
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راهبرد ها  و راهکارها تهيه شده و در نهایت لغاتی 
که دارا مفهوم مشابه هستند در طبقات مذکور 

طبقه بندی می شوند )رفيع پور، 1387(
توصیف داده ها

همان  طور که پيش از این گفته شد، هدف 
پژوهش حاضر، بررسی ميزان ترویج راهبردها 
و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  راهکارهای  و 
پرورش در مجالت رشد معلم است . راهبرد ها 
آموزش  بنيادین  تحول  سند  راهکارهای   و 
وپرورش از اهداف کالن و اهداف عملياتی سند 
تحول نشئت گرفته و در خود سند نيز به آن 
اشاره شده است. این اهداف ذیل عناوین فصل 
چهارم، فصل پنجم و فصل ششم سند تحول 
در  و  شده  عنوان  پرورش  و  آموزش  بنيادین 

فصل دوم تحقيق حاضر آمده است.
بند بوده   اهداف کالن سند تحول، شامل 8 
که در 15 راهبرد مستند گردیده است. اهداف 
شده  تشکيل  مورد  از 23  نيز  سند  عملياتی 
و131 راهکار را ارائه داده است و لذا بر همين 
اساس مطالب و مقاالت مجله های   رشد معلم 
راهبرد ها  تعدد  از آن جا که  کدگذاری گردید. 
ابهام  و  پيچيدگی  به  بود  ممکن  راهکارها   و 
و   8 در  راهبردها  لذا  شود؛  منجر  کدگذاری 

اهداف  براساس  کلی،  مقوله  در 23  راهکارها 
تجميع  تحول  سند  عملياتی  اهداف  و  کالن 
شدند و با توجه به نمونه های   جمع آوری شده 
از مجالت رشد معلم ماتریس های   احتمال وقوع 
با توجه به مقوله های   به دست آمده و نمونه های  
 مجالت ترسيم شد. تعداد 1011 عنوان مقاله، 
گزارش دل نوشته و ... در 53 عنوان مجله رشد 
معلم که در سال های 90 تا 95 نمونه گيری شده 
بود، به لحاظ احتمال وقوع کدها بررسی شد. 
آنچه که مورد توجه این پژوهش بود در قدم 
اول و بر اساس فرضيات مطرح شده این بود که 
آیا مطالب منتشر شده در مجالت رشد در این 
سال ها به راهبرد و راهکارهای سند تحول اشاره 
داشته اند یا نه بنابراین وجود هر کد در محتوای 

هر مجله مورد دقت و توجه قرار گرفت.
نتیجه گیری

پيش از این ذکر شد که  اهداف سند تحول 
بنيادین آموزش و پرورش در دو بخش اهداف 
موضوع  طرح  به  عملياتی  اهــداف  و  کالن 
می پردازد. 8 هدف کالن سند در 15 راهبرد 
در  آن  عملياتی  و 23 هدف  می شود  متبلور 
همين  بر  لذا  می گردد،  اجرایی  راهکار   131
اساس این تحقيق نتایج حاصله را در دو بخش 

شکل2. نمودار مقایسه ای راهبرد های   سند تحول در مجالت رشد معلم
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راهبرد ها  و راهکار ها  ارائه خواهد کرد.
نتایج بررسی راهبردهای سند تحول در 

مجالت رشد معلم
ارائه  در  و  چهارم  بخش  در  که  همان  طور 
ماتریس های   احتمال وقوع رویت شد، مجالت 
معلم  ماهنامه های   رشد  بخش  سه  در  رشد 
فصلنامه های   علوم  و  پایه  فصلنامه های   علوم 

انسانی بررسی شده اند.
ماهنامه های   رشد معلم که شامل 5 عنوان رشد 
آموزش ابتدایی، رشد تکنولوژی آموزشی، رشد 
مدرسه فردا، رشد معلم و رشد آموزش متوسطه 
تحول  راهبردهای سند  و  اهداف کالن  است . 
در بازه زمانی مورد نظر )مهر ماه سال 1390 
تا آخر اسفند ماه 1395( در این مجالت بارها 
دست مایه مقاالت مختلف شده است؛ اما این 
نبوده اند  برخوردار  یکسانی  توجه  از  راهکارها 
چنان  که هدف کالن یک یعنی تربيت انسانی و 
راهبردهای 1-2-3-6-7-8-12-15 تا20 بار به 
عنوان موضوع اصلی مقاالت مطرح شده اند، در 
حالی که هدف پنجم فقط 1 بار محتوای مقاالت 

این مجله ها  را به خود اختصاص داده اند.

فصلنامه های   علوم پایه که شامل 6 عنوان رشد 
رشد  فيزیک،  آموزش  رشد  ریاضی،  آموزش 
زیست شناسی،  آموزش  رشد  شيمی،  آموزش 
رشد آموزش زمين شناسی و رشد فنی حرفه ای 
می شوند، نيز بيشترین توجه خود را به اهداف 
کالن شماره 2. ارتقای نظام تعليم و تربيت؛ 4. 
مدیریت منابع انسانی؛ و 6. بهسازی برنامه ریزی 
درسی و 7. افزایش کارآیی مبذول داشته اند؛ لذا 
راهبردهای 1-2-3-9- 11 با تکرار 14 مرتبه 
برای هر کدام از اهداف به صورت جداگانه به 
عنوان موضوع مقاالت در بازه زمانی مورد نظر 
و در نمونه های   بررسی شده بيشترین بسامد را 
به خود اختصاص داده اند. به نظر می رسد این 
مجالت در نمونه های   مورد بررسی، هدف کالن 
پنجم یعنی افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی 

را حداقل به صورت آشکار، ارائه نکرده است.
عنوان   13 شامل  انسانی  فصلنامه های   علوم 
آموزش قرآن، آموزش قرآن و معارف اسالمی، 
آموزش  مدرسه،  مشاور  مدرسه،  مدیریت 
پيش دبستانی، علوم اجتماعی، زبان و ادبيات 
زبان  بدنی،  تربيت  تاریخ،  جغرافيا،  فارسی، 

شکل 3. نمودار مقایسه ای راهکارهای سند تحول در مجالت رشد معلم
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خارجی و هنر می شود. این دست مجالت در 
نمونه های   مورد بررسی بيشترین توجه خود را 
به اهداف کالن شماره 2 و شماره 6 یعنی ارتقای 
برنامه ریزی  بهسازی  و  تربيت  و  تعليم  نظام 
درسی با 22 بار تکرار موضوع معطوف داشته اند 
و به نظر می رسد، به هدف های   کالن شماره 
5 یعنی افزایش مشارکت همگانی و شماره 8 
یعنی کسب موقعيت نخست در منطقه و جهان 

اسالم کم ترین عنایت را داشته اند. 
به نظر می رسد در مجالت رشد معلم برخی 
سند  راهبردهای  و  کالن  جنبه های   اهداف 
مستقيم  و  آشکار  صورت  به  حداقل  تحول 
والیت  مباحث  مثال  است،  نشده  پرداخته 
فقيه، تحکيم وحدت ملی، ارتقای آداب زندگی 
متعالی، بهداشتی و زیست محيطی و ... کم تر 
مطرح شده ا ند؛ اما از سویی با توجه به خصلت 
مجالت و مختصات مطالب آن ها و با توجه به 
طرح راهبرد های   متناظر با شالوده اهداف به 
نظر می رسد؛ این مجالت در چارچوب سازی 
و ایجاد پيش سازمان دهنده تا حدودی موفق 

عمل کرده اند.
نظر می رسد  به  بررسی شده  بين مجالت  از 
بيشترین  اجتماعی  علوم  فصلنامه های   رشد 
توجه را به سند تحول بنيادین نشان داده اند 
و وفاداری و حساسيت بيشتری در پرداختن به 
آن داشته اند چنان که در شماره 56 رشد علوم 
اجتماعی در پایيز سال 1391 مقاله ای با عنوان 
رویکرد علوم اجتماعی در سند تحول بنيادین 

به چاپ رسيد.
نکته دیگر آن که به برخی از اهداف سند تحول 
مثال هدف شماره سوم گسترش و تأمين همه 
جانبه عدالت آموزشی و تربيتی مستقيم و آشکار 
جهت  مقاالتی  انتشار  اما  است؛  نشده  مطرح 
افزایش توانمندی معلمان و تصحيح دانسته های  
 ایشان، ارائه راهکارهایی جهت تدریس بهتر و ... 
می تواند به ارتقای عدالت آموزشی منجر شود 
آموزشی  عدالت  تأمين  منظور  به  حداقل  یا 
انجام شود؛ لذا از نظر این پژوهش هدف عدالت 
آموزشی مورد توجه این مجالت در راستای سند 

تحول آموزش و پرورش بوده است.
نتایج بررسی راهکارهای سند تحول در 

مجالت رشد معلم
همانند بررسی نتایج راهبردها، در این بخش 
ماهنامه ها،  بخش  سه  در  حاصله  نتایج  نيز 
فصلنامه های   علوم  و  پایه  فصلنامه های   علوم 

انسانی ارائه خواهد شد.
در ماهنامه های   رشد معلم بيشترین بسامد را 
هدف عملياتی 1 یعنی تربيت انسانی با 16 بار 
تکرار دارد، البته در این هدف به نظر می رسد 
اجرای  و  تدوین  و  یعنی طراحی  راهکار 1/1 
راهبردی  تحول  اساس  بر  ملی  برنامه درسی 
البته  است،  داشته  را  موضوعيت  بيشترین 
راهکار های   دیگر این هدف نيز به ميزان کم تر 
مورد توجه بوده اند، اما به نظر می رسد راهکار 
1/4 )ایجاد ساز و کارهای ترویج و نهادینه سازی 
...( در  و  تبربی  و  تولی  فرهنگ والیت مداری 

مجالت نمونه گيری شده مطرح نشده بود.
اما اهداف عملياتی شماره 23 توسعه ظرفيت 
پژوهش با 15 بار تکرار، شماره 18 نوآوری در 
تعليم و تربيت با 15 بار تکرار، شماره 21 بهبود 
تکرار،  بار  با 13  مدیریت  و  کارشناسی  نظام 
شماره 17 استفاده از فناوری های نوین با 13 
بار تکرار در رتبه های   بعدی از بيشترین عنایت 

برخوردار بوده اند.
راهکار های   23/23،2/1، 23/3  اساس  این  بر 
 18/5  ،18/4  ،18/3  ،18/2  ،18/1 و   23/4،
به عنوان موضوع  در ماهنامه های   رشد معلم 
توجه  ميزان  بيشترین   ... و  مقاالت  مطالب، 
آن  از  پس  داده انــد،  اختصاص  خود  به  را 
در  بارها  نيز   21/6  ،21/3  ،21/1 راهکارهای 
اما  شده اند،  مطرح  مجله های   نمونه  مقاالت 
راهکارهای دیگر همين هدف عملياتی هدف 
شماره 21 مانند راهکار شماره2، 4، 5، 7، 8، 
9، 10 موضوعيتی در این مقاالت نداشته اند. در 
هدف شماره 17 ارتقای کيفيت تعليم و تربيت 
با استفاده از فناوری های نوین همه 4 راهکار به 
یک ميزان مورد توجه ماهنامه ها  بوده و هيچ 

راهکاری بدون توجه باقی نمانده است.
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اما دیگر اهداف عملياتی و راهکارهای مربوط 
به آن ها چنان  که در ماتریس های   فصل قبل 
توجه  مورد  کم تری  ميزان  به  است،  مشهود 
ميزان  کم ترین  گشته اند.  مطرح  اما  بوده اند؛ 
توجه را اهداف عملياتی و راهکارهای متناظر با 
آن ها شماره 11 یعنی ارتقای شيوه های   جذب 
برقراری  شماره 12  معلم،  تربيت  در  معلمان 
نيروی  رفاه  تأمين  و  خدمات  جبران  الگوی 
شوراهای  نقش  افزایش   13 شماره  و  انسانی 
آموزش و پرورش در تقویت فعاليت های   تربيتی 
را دارا هستند، بنابراین راهکارهای 11/1، 11/2، 
 ، 11/9 ، 11/8 ، 11/7 ،11/6 ،11/5 ،11/4 ،11/3
 ، 12/3 ، 12/2 ،12/1 ، 11/12 ، 11/11 ،11/10
13/1، 13/2 کم ترین ميزان موضوعيت را در 

ماهنامه های   رشد معلم داشته اند.
فصلنامه های   علوم پایه شاید به دليل خصلت 
علمی تر به نظر می رسد، کم تر به اهداف عملياتی 
عمومی تر توجه کرده اند، لذا راهکارهای مربوط 
به اهداف عملياتی شماره های 2، 3، 4، 12، 13، 
20   اصال در مطالب مجله های   نمونه مطرح نشده 
است؛ در این گروه مجالت هدف عملياتی شماره 
1 تربيت انسانی و هدف شماره 18 نو آوری در 
تعليم و تربيت هر کدام 13 بار مطرح شده اند. 
در مورد هدف شماره 1 راهکار 1/1 بيشترین 
موضوعيت را دارد و راهکار های   دیگر این هدف 
یا مطرح نشده اند یا آشکارا و مستقيم موضوعيت 
ندارند. اما در مورد هدف شماره 18 بيشترین 
بسامد را راهکار های   شماره 18/3، 18/4 و 18/5 
دارند. سایر اهداف عملياتی و راهکارهای متناظر 
با آن ها در مجالت رشد با تکرار کم تری عنوان 
شده اند، که در ماتریس ها  و نمودار های   فصل 

قبل مشهود است.
اهداف عملياتی  به  انسانی  فصلنامه های   علوم  
عفاف،  و  حيا  فرهنگ  ترویج  یعنی  شماره 3 
شماره 5 عدالت، شماره 9 جلب مشارکت ارکان 
نيروی  رفاه  تأمين  بخش عمومی، شماره 13 
فضا های   متناسب سازی   14 شماره  انسانی، 
 تربيتی با ویژگی های   دانش آموزان و اقتضائات 
فرهنگ اسالمی- ایرانی و شماره 20 تأمين و 

تخصيص و تنوع بخشی به منابع مالی کم ترین 
راهکارهای  بنابراین  کرده اند،  مبذول  را  توجه 
متناظر با این اهداف کم ترین موضوعيت را در 
مجالت بررسی شده داشته است. هدف عملياتی 
مجالت  در  تکرار  بار  16حداقل  با   1 شماره 
مورد بررسی بيشترین بسامد را داشته است، 
اما از بين 7 راهکار متناظر با این هدف، فقط 
و  مطالب  موضوع  راهکار های   1/1 ، 1/2، 1/5 
مقاالت این مجله ها  بوده اند و سایر راهکار های  
هدف  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  هدف   این 
شماره 23 توسعه ظرفيت پژوهش با حداقل 13 
بار تکرار در این مجله ها  مورد بررسی و مداقه 
قرار گرفته و همه 4 راهکار آن در این دست 
مجالت و در مقاله ها  و مطالب گوناگون به تواتر 
آمده است. هدف شماره 15 یعنی اصالح محتوا 
نيز در فصلنامه های   رشد معلم حداقل 13 بار 
عنوان شده است، البته در این راهکار ، شماره 
معطوف  خود  به  را  عنایت  بيشترین   15/4
کرده و راهکارهای 15/3 و 15/6 کم ترین طرح 
موضوع را به خود اختصاص داده اند. ميزان تکرار 
نمودار های   ماتریس ها  و  در  راهکار های   دیگر 

 فصل 4 قابل بررسی است.
در نهایت ذکر چند نکته در خصوص نتایج به 

دست آمده خالی از فایده نيست.
اول آن که، در این جستار تعداد موضوعيت هر 
راهبرد و راهکار محاسبه نشده است؛ بلکه صرف 
پژوهش  حال  این  با  است  بوده  مدنظر  اشاره 
وقوع  ماتریس های   احتمال  اساس  بر  حاضر 
آماری از ميزان ترویج ارائه داده است. در بسياری 
از مجالت مورد بررسی، یک راهبرد یا راهکار به 
اشکال متفاوت موضوع مقاالت بوده اند، که این 
تحقيق صرف اشاره به راهبرد و راهکار را مدنظر 

قرار داده و تعدد اشاره را محاسبه ننموده است.
توجه  با  می رسد  نظر  به  که  این  دوم  نکته 
خصلت مجالت تخصصی تر مثل رشد آموزش 
دروس مختلف بنا بر همين ویژگی تخصصی 
بودن برخی از راهکارهای سند تحول بيشتر 

مورد توجه قرار گرفته اند تا راهبرد ها .
 حال با توجه به فرضيه های پژوهش که در فصل 
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اول آمده است، می توان گفت مجالت رشد معلم 
تالش نموده اند تا چارچوب مناسبی از راهبرد ها 
و  آموزش  بنيادین  تحول  سند  راهکارهای   و 
پرورش در ذهن مخاطبان خود ایجاد نمایند 
هر چند این چارچوب سازی در مورد برخی از 
راهبرد ها  و راهکار ها  کم تر اتفاق افتاده است. از 
آن جا که این مقاالت و مطالب در مجله های   رشد 
منتشر شده اند در صورت مطالعه توسط معلمان 
به صورت پيش سازمان دهنده عمل  می تواند 
کرده و ذهن ایشان را با راهبرد ها  و راهکار ها  سند 
تحول یعنی مأموریت پيش روی نظام آموزش و 
پرورش رسمی کشور بيش از پيش درگير نماید. 
در صورتی که نيروی انسانی از مأموریت سازمان 
متبوع خود آگاهی داشته باشد، نتایج عملکرد 

بهتری ارائه خواهد داد.
ارائه راهکار ها  و پیشنهادها

وقوع، می توان  ماتریس های   احتمال  براساس 
ليستی از راهبرد و راهکارهایی که کم تر مورد 
توجه مجله های   رشد قرار گرفته، تهيه نمود 
داد  قرار  اختيار دست اندرکاران مجالت  در  و 
این  به  انتخاب مقاالت  و  تنظيم  تهيه،  تا در 

موضوعات توجه بيشتری شود.
و  تحول  سند  تطبيقی  بررسی  در  البته 
مقاله های   مجالت رشد برخی مقاالت، از نظر 
روح  به  تحول  راهکاری سند  اشارات  و  فحوا 
اهداف عملياتی نزدیکتر بوده اند، چنان که در 
هدف عملياتی شماره 5 با عنوان کلی تأمين 
و بسط عدالت آموزشی راهکار های   8 گانه این 
هدف اکثر جنبه ها  و مصادیق عدالت را تحت 
کودکان  از  سخنی  اما  داده انــد،  قرار  پوشش 
استثنایی که می توانند به عنوان سرمایه های  
 انسانی کشور لحاظ شوند به ميان نيامده است، 
اما در مجله های   رشد معلم بررسی شده این 

موضوع به تکرار آمده است.
مشکالت و دشواری های   پژوهش

این  مشکالت  بارزترین  و  مهم ترین  از  یکی 
تحقيق نحوه کد گذاری جهت ایجاد ماتریس های  
 احتمال وقوع بود از آن جا که اهداف سند تحول 
و  تدوین  راهکاری  و  راهبردی  بخش  دو  در 

خود  راهکار،  و  راهبرد  هر  و  گردیده  تنظيم 
دارای جنبه های   متعدد و متنوعی است ، لذا کار 

کد گذاری آن به دشواری صورت گرفت.
دشواری بعدی بررسی و محاسبه راهبرد ها  و 
راهکار ها  در مقاالت و مطالب مجله های   رشد 
بود اگر این پژوهش به وسيله برنامه )اطلس 
تی زرنگار( انجام می شد، قطعا دشواری کم تری 
نظر  به  گرچه  می کرد  ایجاد  پژوهشگر  برای 
ماتریس های   محقق  توسط  می رسد محاسبه 
ساخته و توسط خود او این انعطاف پذیری را 
دارد که همزمان می تواند هم آشکارا به دنبال 
کد های   مورد نظر باشد و هم به محتوای مقالت 
و هم جنسی یا نزدیکی آن ها با کدهای مورد 

نظر توجه نماید.
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