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جهت  ها یوپرورش و شهردار آموزش یمدل عوامل مؤثر بر همکار یطراح
  وپرورش تحقق اهداف سند تحول آموزش

 3یعبداله ینفرد ،2یباتمان ینفرد ،1یدریصابر ح

 چکیده
جهات   هاا  شهرداریو  وپرورش آموزشطراحی مدل عوامل مؤثر بر همکاری  قیتحق نیاز ا هدف

ویکردی است. این پژوهش دارای ر یگراندد تئور کردیبا رو وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحقق
اسات. روش   شده استفادهروش تحقیق  عنوان به)گراندد تئوری(  یادداده بنکیفی بوده و از روش نظریه 

معاوناان،   ران،یماد نفار از   22های عمیاق و بااز باا    ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبهگردآوری داده
فمند و تا حد اشباع هد صورت بهگیری است. روش نمونهکارشناسان و معلمان آگاه به موضوع پژوهش 

ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده
مقولاه   11کاد مفهاومی و    44ها نشان داد که داد که داده وتحلیل تجزیهاست.  شده استفادهو انتخابی 
اهاداف ساند    تحققجهت  ها رداریشهو  وپرورش آموزشعوامل مؤثر بر همکاری  ترین مهماصلی، از 

توان ر برای همکاری بیشتر، میث. همچنین از راهبردهای پیشنهادی مؤباشدمی وپرورش آموزشتحول 
 ریزی را عنوان نمود.و شهرداری و همچنین برنامه وپرورش آموزشبه عقد قرارداد بین 

 .همکاری، گرانددتئوری، راهبرد، سند تحول بنیادینکلمات کلیدی: 

 مقدمه

ای در نظام  های انسانی، نقش و جایگاه ویژه یک وزارتخانه مولد سرمایه عنوان به وپرورش آموزش 
اری و مشارکت با کمدیریتی دارد و به دلیل همین جایگاه وزارت کشور آماده هرگونه هم

، وپرورش آموزشکیفی سازی جلسات شوراهای  ازجملههای مختلف  ٔ  درزمینه وپرورش آموزش
و روستایی همچنین  یافته توسعهمناطق مرزی، کمتر  وپرورش آموزشدر اهتمام به  مساعی تشریک

 .اجرایی شدن قانون شوراها و تقویت مشارکت نهادهای مردمی و دولتی در نظام تعلیم و تربیت است
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توسعه شهری و حتی توسعه سیاسی و اقتصادی از قبیل ارتقای فرهنگ ترافیک  های مؤلفهسیاری از ب
 وپرورش آموزشهای اجتماعی و افزایش دانش سیاسی و اجتماعی در بستر همکاری با  اهش آسیبو ک

نیز سندی تحت عنوان سند  وپرورش آموزش(. در بستر 1432 )زمانی مقدم و همکاران، دهد رخ می
برای تحقق اهدافش، نیاز به همکاری است که  شده تصویبتدوین و  وپرورش آموزشتحول بنیادین 

 ها دارد.ر ارگانبا سای
اگر در راستای یک برنامه راهبردی و  ،دو مسیر دارد وپرورش آموزشبنیادین سند تحول 

توانمند سازان و یک بخش غنی  بخش شود که یک امل میش را دو بخش شود،استراتژیک فرض 
 زیر 6 وپرورش آموزشسند تحول بنیادین  د.شدن و تقویت منابع سازمان است تا نتایج حاصل شو

است و به  شده تدوینبرنامه  420زیر نظام  6نظام دارد که شامل توانمند سازها هستند که در ذیل این 

سند تحول   عدم موفقیت  یکی از دالیل .رسیده است وپرورش آموزشترتیب به تصویب شورای عالی 
 نهاد کیرا  وپرورش آموزش آن است که وپرورش آموزشو شورای عالی  وپرورش آموزشبنیادین در 

 های پژوهش، مرکز وبودجه برنامهچون سازمان  فرا بخشیولی نهادهای  کند میفرا بخشی قلمداد 
کشور فاقد اتاق  وپرورش آموزش رو ازاین. اند نداشتهورود  وپرورش آموزشبه  طورجدی بهمجلس و... 

جهان  های صشاخ ترین مهماز سوی دیگر شهری شدن، یکی از  (.1438)شهسوار زاده،  باشد میفکر 
درصد از جمعیت کشور ایران نیز در شهرها زندگی  00بیش از  اکنون هم که طوری بهامروز است 

اشتغال، مسکن،  ازجمله آورد میبه همراه  هایی دغدغهاما با خود مسائل و  شهرنشینی. رشد کنند می
ذهن مدیران  شهرها کالندر  ویژه بهشهری، آموزش و درمان که  های زیرساخت تأمینبهداشت، 

 (.1436)نادری و همکاران، نماید میشهری را به خود مشغول 
 های چالشقواره شهرها بیشتر گسترش یابد،  قد وبدیهی است هر چه تراکم جمعیت شهری و 

نهادینه  شود مینیز بیشتر خواهد شد. به همین علت است که بیان  ها مکانمشارکت شهروندان در این 
 های مهارتیریت شهری ضروری است و برای رسیدن به این هدف باید کردن مشارکت مردم در مد

الزم برای ارتقای جلب مشارکت مردم در اداره شهر از سنین کودکی و نوجوانی به افراد آموزش داده 
که متحول کننده نظام تعلیم و تربیت در کشور است باید  وپرورش آموزشسند بنیادین  ،بنابراین؛ شود
را طلب مسئوالن و مردم  ازجملهتبدیل شود که اجرای آن نیاز به مشارکت همگان ملی  ای دغدغهبه 
و  یافته توسعهخصوصی در کشورهای  -راهکارهای مشارکت دولتی (.1434عبادی، ) دینما

های نوع و شدت چالش فرهنگی حاکم، و سیاسی اجتماعی، -شرایط اقتصادی  برحسب توسعه درحال
است.  پیداکردهای ز میزان و نوع مشارکت بخش خصوصی تنوع گستردهو انتظار ا مبتالبهآموزشی 

-بر عهده دولت است تا سیستم کامالًهمه تدارک آموزش  ها آنهایی که در دامنۀ این تنوع از سیستم

دار است سازی آموزش را بخش خصوصی عهدههایی که در آن عمده بودجه مدارس را دولت و فراهم
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ها، در میان گسترة مشارکت بخش خصوصی از طریق این مکانیسمگسترده است. همچنین در 
ها پتانسیل اجرا در سطح بسیار گسترده برخی مکانیسم کشورهای مختلف تفاوت زیادی وجود دارد.

آموزی و مقرری ممکن است های دانشها و مدارس پیمانی و برخی دیگر مانند واممانند کوپن رادارند
میانگین جهانی  و زبانی( باشد. خاص )جنسیتی، قومیتی های روهگای کوچک و یا خاص منطقه

در ایران شکل بارز مشارکت  .باشد میدرصد  22-40 وپرورش آموزشمشارکت بخش خصوصی در 
 1460که از سال  باشند میامروز(  غیردولتی) غیرانتفاعیمدارس  وپرورش آموزشبخش خصوصی در 

)جعفری و  درصد است 3این رقم در ایران کمتر از  حال اینبا. اند کارکردهقانونی شروع به  طور به
 (.1431همکاران، 
نقطه عطفی در توسعه فرهنگ شهروندی  وپرورش آموزشهمکاری شهرداری و اداره کل  رو ازاین

 خورد میرقم  وپرورش آموزشمسیر توسعه در هر شهر و جامعه، در بستر لذا  ،شود میتلقی 
 های فعالیت تواند میاست که  مدرسه یکی از اجزای مهم هر محلهاز سوی دیگر  (.1436ر،نباه)

مختلف آموزشی، پرورشی، فراغتی و مانند آن را در برگیرد. این موضوع سبب شده است تا قابلیت 
. از گردد می توجهی بیمتفاوتی را در جامعه داشته باشد که در شرایط معمول به آن  های نقش پذیرش

جهانی، افزون بر آموزش و ارتقای آگاهی شهروندان، کارکرد اصلی مدارس را  انداز چشمطرف دیگر در 
که خالق، سودمند جامعه و آماده برای یک زندگی سالم هستند.  دانند می ای دیده آموزشتربیت افراد 

از وضع موجود در جامعه بر عهده داشته باشد.  تر وسیعنقشی  تواند میاین بدان معناست که مدرسه 
 ازلحاظمدارس اجتماعی چند عملکردی که برای بهبود شرایط در محالت فرودست  های مونهنیکی از 

، مرکز آموزشی و اجتماعی استیل شوپ در شهرک اقماری شده ساختهاجتماعی و اقتصادی طراحی و 
شرایط برای اوقات فراغت، بهبود  سازی فراهماستیل شوپ آلمان است. مطالعات نشانگر آن است که 

 ریزی برنامهدر طراحی و  موردتوجهسالم، از عوامل  وزندگیقتصادی، تعامالت اجتماعی شرایط ا
به چشم  هایی مدرسهچنین  نیز توسعه درحالدر برخی کشورهای  مدارس آلمان بوده است. گونه این
کشور بنگالدش، در آنجا هدف از ساخت مدرسه محله، بهبود کیفیت زندگی در  ازجمله خورد می

است. پتانسیل اولیه برای توسعه در این  ذکرشده ایی جهت مقابله با مهاجرت به شهرهامناطق روست
برقراری ارتباط و  راهبرد اصلی این پروژه، محدوده، هزینه پایین نیروی کار و منابع محلی بوده است.

 (.1430مکاران، توسعه دانش و مهارت در مردم محلی بوده است )پیله وران و ه
 با مدیریت شهری نیز مرتبط است ها آنهایی مواجه بوده که بخشی از  چالشا ب، وپرورش آموزش

مکانی، ترکیب نامناسب نیروها با  ، عدم تناسب فضاهای آموزشی با نیازهایوپرورش آموزشمنابع  تأمین
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 های چالش ازجملههای اجتماعی جدید را  توجه به تراکم جمعیت، تعمیق باورهای دینی و فضاها و شبکه
 .(1436 )خزایی، برشمرد توان میبا شهرداری  وپرورش آموزش ریهمکا

به  وپرورش آموزشنگرش صحیح و اصولی مسئولین  نبود ،وپرورش آموزشموجود در  های دغدغهاز 

دولتی  های و ارگانعدم همکاری نهادها  یک امر مهم در توسعه پایدار، عنوان بهمفهوم مشارکت مردمی 
در مورد  دار هدفاصولی و  ریزی برنامهناشی از عدم  های وکالتی وپرورش آموزشبا  ها وزارتخانهو 

اصولی و اساسی در  ریزی برنامه نبود آگاهی مدیران میانی از نقش مردمی مشارکت، عدم مشارکت،

عدم هماهنگی گفتار مسئولین در امر  و جوامع اجتماعی، ها خانوادهنهادینه کردن مشارکت در بین 
ان در امور مشارکت )در آموز دانشکمبودهای ناشی از عدم فعالیت  و جوامع، ها نوادهخامشارکت در بین 

ناشی از عدم فعالیت  های یکاست ان(،آموز دانشنظر نگرفتن جایگاه خاص هماهنگ برای مشارکت 
 ،انجمن اولیا و مربیان با توجه به محیط جغرافیایی و اجتماعی ریزی برنامه عدم معلمان در امور مشارکت،

و  ها نامه آئینقانون  عدم اولیا و عدم شرکت در جلسات انجمن اولیا و مربیان، های انگیزهدر  ضعف
ناشی از عدم برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی مدیران با  های کاستیمقررات در مورد مشارکت مردمی، 

کت وعدم به امر مشار وپرورش آموزش، نگرش منفی مسئولین و مدیران خارج از ها خانواده
دولتی و صنوف با  مؤسسات، ها کارخانهصحیح و قانونمند در مورد همکاری و مشارکت  های دستورالعمل

 .(1438 ،یسراوانوپرورش ) آموزش
در کشورهای پرتغال و جمهوری  وپرورش آموزششهرداری با  منطقه 24از طرفی دیگر همکاری 

نقش کلیدی  ها شهرداریاست.  برانگیز بحث اقدامات اقلیمی محلی آب و هوایی اروپا ٔ  درزمینهچک 
اقلیمی و  مؤثرتبادل تجربیات در مورد اقدامات در دستیابی به اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا دارند. 

داد. ، در خط مقدم کار خود قرار خواهند را حساسیت به مسائل مربوط به اقدامات اقلیمی در مدارس
به اقدامات اقلیمی در اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی را  مربوط های پروژههدف این است که منافع 

 رؤیت قابلخوب در یک شیوه  های شیوه گذاری اشتراکملموس سازد و دیگران را تشویق کنند تا با به 
 ،در مورد همکاری فنی نیست منحصراً چندجانبه. این همکاری دوجانبه و دست یابند مشاهده قابل

در اروپا آن اقدامات اقلیمی به بهبود ادغام و درک  درزمینهتلف مخ های دیدگاهمبادالت شخصی و 
( در پژوهش خود، به 2010همکاران )و  2امورا .(62.ص ،2013و همکاران،  1)جانسن کند میکمک 

پرداخته است. ایشان دریافتند که  ها شهرداریهای مشترک بین مدارس و بررسی توافقنامه
همه فضاهای خود، در یک توافقنامه مشترک استفاده نمایند که به  توانند ازو مدارس، می ها شهرداری

                                                 
1- Jansen 

2. Omura 
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باشد. درزایوا و تر میدر مناطقی که سطح اقتصادی مردم پایین خصوص بهنفع هر دو طرف باشد. 
در  خصوص بهبا نقش حمایتی خود  ها شهرداری( در پژوهش خود عنوان نمودند که 2014) 1آخمادیوا

 باشند.می وپرورش آموزش، حامی مناسبی برای موردنیازمالی منابع  تأمینحوزه مالی و 
آن از منابع مالیاتی  های هزینه. کنند می ریزی برنامهدوره پرورش خردسالی را  ها شهرداریدر فنالند 

در فنالند کودکان از این حق برخوردار  .باشد می تر ارزان ها خانوادهو به همین دلیل برای  شود می تأمین
قبل از رسیدن به سن دبیرستان، در دوره پرورش خردساالن شرکت کنند. پرورش و مراقبت هستند که 

تواند همراه با  شود. کودک همچنین می خانگی ترتیب داده می مهدکودکاز خردساالن در مهدکودک و 
 تواند میوالدین خود و با بازی کردن در پارک، در خدمات پرورش خردساالن مشارکت نماید. کودک 

که والدین او شاغل یا محصل باشند، در دوره پرورش  ساعت در هفته یا بیشتر، مشروط بر این 20قل حدا
خردساالن شرکت کند. هدف این است که از پیشرفت و سالمتی کودک حمایت شود. کودک در این 

. همچنین کودک آموزد میدستی و اطالعات مختلفی را  های مهارتاجتماعی و  های مهارتدوره 
 .(2018، 2)ریچارد کنند میکه به او در آموختن بیشتر کمک  آموزد میرا  هایی تمهار

های  درصد از ساختمان 38(، 1432)  حقوقی و نظارت شورای شهر بندرعباس گروهبه گزارش 
 متأسفانهو  اند قرارگرفتهناحیه دو بندرعباس  وپرورش آموزشدر طرح مسکن مهر در محدوده  شده ساخته

  نیازهای آموزشی این منطقه موجب شده تا تنها دو مجتمع آموزشی در این منطقه فعالتوجهی به  بی
کمبود فضای  رو نیازا کنند. این منطقه خدمات ارائه می آموز دانش 1600به  نوبتدو  طور بهباشند که 

 آموز را در خود جای دهد که نفر دانش 22تا  42های این مدارس بین  کالس آموزشی موجب شده تا 
شورای راهبردی از طرفی  (.1432)سعیدی و تاج الدین،  با استانداردهای آموزشی سازگار نیست اساساً

تهران  شهروندی شهرداری و شورای راهبردی فضاهای آموزشی و فرهنگی شهرداری های آموزش
ن میلیارد تومان بودجه برای کمک به مدارس تهران صرف کرده که ای هفده ونیم(، بیان کرد 1430)

هزار کتاب  00 تأمیناست که از طریق نمایشگاه یاد یار مهربان برای  ای بودجهمیلیارد تومان  4 جز به
 4میلیارد بودجه تجهیزی و  4میلیارد بودجه عمرانی،  10برای مدارس هزینه شده است. از این بودجه، 

تمام مدارس شهر تهران از هنوز  وجود باایناما ؛ است یافته اختصاص ای برنامهمیلیارد تومان بودجه 
مرکز ) ستندینبرخوردار  اختصاصی شهرداری های برنامهبرنامه عمرانی، برنامه تجهیزی و امکانات و 

 (.1430، شهر تهران ریزی برنامهمطالعات و 

                                                 
1. Derzayeva & Akhmadieva 

3- Richard 
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در برنامه درسی ملی و زیر نظام فضا و تجهیزات، سند  ها چالشگفته شد یکی از  با توجه به آنچه
زیر نظام فضا و تجهیزات باید مشخص کند توزیع  که درحالی گردد میبیان  پی شدهتحول بنیادین ک

 سؤالمدارس و چینش آن در سطح تهران برای جداسازی دوره ابتدایی چگونه باشد، اما حتی به این 
)نادری و کرد  کار چهبرای تفکیک دوره ابتدایی باید  پاسخ داده نشده که در ساخت مدارس آینده

 (.1436همکاران،
برای اجرایی شدن  ها دستگاهسند تحول بنیادین سندی ملی است که نیازمند همکاری همه  رو ازاین

کشور منجر  وپرورش آموزشتنها به عهده  ها مسئولیتو گذاشتن بار  ها دستگاهنبود حمایت سایر  .است

باید تغییر  رورشوپ آموزشدر تمام سطوح مدیریتی  فلذا .شود میبه محقق نشدن سند تحول بنیادین 
اجرای سند نیز تغییر  مسئولیتنگرش و دانش و ایجاد انگیزه صورت گیرد تا رویکرد آنان بر قبول 

چه مدلی در  هست که سؤالبنابراین با انجام این پژوهش، پژوهشگر درصدد پاسخگویی به این  .کند
 توان می وپرورش وزشآمجهت تحقق اهداف سند تحول  ها شهرداریو  وپرورش آموزشهمکاری زمینه 

 ارائه کرد؟

 شناسیروش
طراحی مدل عوامل مؤثر بر است. هدف این پژوهش  کیفی های پژوهشاین مطالعه از نوع 

است. این  وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحققجهت  ها شهرداریو  وپرورش آموزشهمکاری 
 یقتحق ین. در اشداست، انجام  که شیوه آن اکتشافی گرانددتئوریکار با انجام پژوهش کیفی از نوع 

عوامل مؤثر بر همکاری  یینسبت به شناسا یمصاحبه اکتشاف یق بررسی ادبیات واز طر
از روش برخاسته از  وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحققجهت  ها شهرداریو  وپرورش آموزش

قرار  وتحلیل تجزیهمورد  و واحد ثبت( ها مقوله)کدگذاری واحد تحلیل،  ها و به شیوه تحلیل محتواداده
معاونان، کارشناسان و معلمان آگاه  ران،یبرای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش مدگرفت. 

 یسوابق شغل نیو همچن یو عمل یعلم نهیشیافراد با توجه به تجربه، پ نیبه موضوع پژوهش بودند. ا
عوامل مؤثر بر همکاری  یلتکم یبراپس از تحلیل ادبیات و . بخش مشخص شدند نیدر ا یو پژوهش
از جامعه  نفر 22، با وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحققجهت  ها شهرداریو  وپرورش آموزش
 تحققجهت  ها شهرداریو  وپرورش آموزشعوامل مؤثر بر همکاری شد تا فهرست مصاحبه  آماری

همراه سؤاالت احبه و به قبل از انجام دادن مص گردد. یلتکم وپرورش آموزشاهداف سند تحول 
در نگهداری مفاد مصاحبه و مشخصات  یبر تعهد اخالق یای با امضای پژوهشگر مبنمصاحبه، نامه

 ها مصاحبهتمام  کنندگان مشارکت بااطالع ن،یو انتشار نکردن آن ارسال شد. همچن کنندگان مشارکت
 ،یتلق تیبا محور ها مصاحبه شد. پس از اعالم موافقت، یبررس دییضبط و برای استخراج نکات کل
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جهت  ها شهرداریو  وپرورش آموزشعوامل مؤثر بر همکاری برای  موردنظر های شاخصبرداشت و 
 شده انجام یها مصاحبهبرگزار شد. در راهکارها،  ترین مهمو  وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحقق

 های شاخصو  ها مؤلفه مایید ایو  دیشاخص جد ای مؤلفهدر مورد ارائه  موردنظر سؤالبه  انیپاسخگو
 ابراز نظر کردند. شده گردآوری

 مراحل کدگذاری در گرانددتئوری شامل:
1گام اول: کدگذاری باز .1

 

2گام دوم: کدگذاری محوری .2
 

4گام سوم: کدگذاری انتخابی .4
 

 گام اول: کدگذاری باز
، دیگر عبارت بهشود. جام میبالفاصله بعد از اولین مصاحبه ان داده بنیادی این مرحله از روش نظریه

و  ها آنهای مناسب برای محقق پس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسب
 کند. مراحل کدگذاری باز عبارت است از:ترکیب مفاهیم مرتبط می

ی رویدادها توجه کند. : در این مرحله، پژوهشگر باید به کدگذاری همهتحلیل و کدگذاری .1

ها ست از درون یک مصاحبه یا متن کدهای زیادی استخراج شود؛ ولی وقتی دادهممکن ا
-گیرد کدهای جدید احصاء و کدهای نهایی مشخص میقرار می موردبازنگریمرتب  طور به

 شوند.

ی استخراجی از : که شامل دو قسمت است، جدول کدهای اولیهجدول کدگذاری باز .2

 .ها آناز مفاهیم به همراه کدهای مفهومی  شده استخراجهای ها و جدول طبقهمصاحبه

 گام دوم: کدگذاری محوری
ها را شود، پژوهشگر یکی از طبقهمرحله دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته می

ی محوری انتخاب کرده و آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد کاوش طبقه عنوان به
ی محوری در پنج ها با طبقهکند. ارتباط سایر طبقهها را با آن مشخص میر طبقهه و ارتباط سایقرارداد

 (.238، 2008، 4کوربین و استراوسباشد )تواند تحقق داشته عنوان می

شوند. این شرایط گیری پدیده یا طبقه محوری می: این شرایط باعث شکلعلی شرایط .1

 دهد.ی اصلی را تحت تأثیر قرار میمقولههایشان است که ها و ویژگیای از طبقهمجموعه

                                                 
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
4
. Corbin & Strauss 
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داری هستند ها و تعامالت هدفبیانگر رفتارها، واقعیت ها و تعامالت(:کنشراهبردها ) .2

 شوند.گر و بستر حاکم حاصل میکه تحت تأثیر شرایط مداخله

شود و تمیز گذارند بستر گفته میبه شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می بستر حاکم: .4

ها یا متغیرهای ای از مفاهیم، طبقهاز شرایط علُی مشکل است. این شرایط را مجموعه ها آن
ای از متغیرهای فعال است. گاهی شرایط علی، مجموعه مقابلدهند، در ای تشکیل میزمینه

اوقات متغیرهای بسیار مرتبط را ذیل شرایط علی و متغیرهایی با ارتباط کمتر را ذیل بستر 
 کنند.بندی میحاکم طبقه

شوند. این شرایط را می متأثر ها آنشرایطی هستند که راهبردها از  گر:شرایط مداخله .4

گر، شرایط دهند. شرایط مداخلهای از متغیرهای میانجی و واسط تشکیل میمجموعه
کنند و صبغه علّی و عمومی ساختاری هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود می

 دارند.

ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به برخی از طبقه یامدها:پ .2

آیند. این روش کدگذاری که اصطالحاً به آن مدل پارادایم کدگذاری محوری گفته وجود می
شود که است و به این دلیل محوری گفته می شده ارائهشود توسط استراوس و کوربین می

 (.1شکل شماره شود )یک طبقه انجام می« ورمح»کدگذاری حول 

 
 . مدل پارادایمی کدگذاری محوری1شکل 

 گزینشی() یانتخابگام سوم: کدگذاری 
ها، اعتبار بخشیدن به منظم و سیستماتیک آن با سایر مقوله طور بهی اصلی روند انتخاب مقوله

جاهای خالی با مقوالتی که نیاز به اصالح و گسترش دارند. این روند شامل چند گام  پر کردنروابط و 
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باشد: اولین قدم متضمن توضیح خط اصلی داستان است. گام دوم، ربط دادن مقوالت تکمیلی بر می
است( است. گام  شده توصیفی اصلی با استفاده از یک پارادایم )که در کدگذاری محوری حول مقوله

رساندن آن روابط  ماییدبعدی است. گام چهارم، به  سطحمرتبط ساختن مقوالت به یکدیگر در سوم، 
دارند ها است. آخرین قدم، تکمیل مقوالتی است که اصالح و یا نیاز به بسط و گسترش در قبال داده

 (.42، 1436کرسول، )

 قابلیت اعتماد تحقیق(ها )روایی و پایایی داده
ال است که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است، روایی پاسخ به این سؤ

گیری آن است؟ در این پژوهش برای بررسی روایی، همان چیزی است که او در حال سنجیدن و اندازه
 ها آنهای مطالعه و دیدگاه ها آنکنندگان ارائه و متن نظریه توسط های پژوهش را برای مشارکتیافته

و مواردی جهت  قرارگرفتهو بازبینی  موردمطالعه، این پژوهش توسط اساتید در پایاناست.  شده اعمال
های پژوهش اشاره ی تکرارپذیری یافتهاست. پایایی به گستره شده بیانی نهایی اصالح یا تغییر نظریه

نی قابل های آن، زماهای نشان دادن پایایی، مطالعه حسابرسی فرآیند آن است. یافتهدارد. یکی از راه
توسط محقق در طول مصاحبه را  کاررفته بهحسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم 

ها را از طریق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین بنابراین محقق پایایی داده؛ نشان دهد
ها در لیه و سؤالها، فرآیند مطالعه، اهداف او، کدها، مقولهشده تحلیلهای خام، ن تمامی دادهقرارداد

های تحقیق نظران درستی تمام گامو با حسابرسی دقیق صاحب قرارداداختیار اساتید راهنما و مشاور 
قرار گرفت. عالوه بر این در تحقیق کنونی از روش توافق درون موضوعی برای محاسبه  ماییدمورد 

یایی مصاحبه با روش توافق درون است. برای محاسبه پا شده استفاده گرفته انجامهای پایایی مصاحبه
ارزیاب(، از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت آموزشی درخواست شد تا کدگذار )موضوعی دو 

های الزم جهت ها و تکنیککدگذار( در پژوهش مشارکت کند؛ آموزشپژوهش )همکار  عنوان به
، کدهایی که در نظر دو نفر هم هااز مصاحبه هرکدامها به ایشان انتقال داده شد. در کدگذاری مصاحبه

شوند. سپس مشخص می« عدم توافق»با عنوان  غیرمشابهو کدهای « توافق»مشابه هستند با عنوان 
محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون 

 از فرمول زیر محاسبه شد: رود با استفادهشاخص پایایی تحلیل به کار می عنوان بهموضوعی که 

 
 است. شده گزارش 1نتایج حاصل این کدگذاری در جدول 
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 . نتایج بررسی پایایی دو کدگذار1جدول 

 ردیف
عنوان 
 مصاحبه

 تعداد عدم توافقات تعداد توافقات هاتعدد کل داده
آزمون باز پایایی 
 درصد()

 %3/84 21 44 81 اول 1

 %2/08 13 41 03 دوم 2

 %4/84 18 22 60 بیستم 4

 %8/81 28 30 220 کل

محقق و فرد نفر )توسط هر دو  شده ثبتدهد، تعداد کل کدهای نشان می 1که جدول  طور همان
و تعداد کل عدم توافقات بین این  30، تعداد کل توافقات بین این کدها 220همکاری کننده( برابر 

باالتر  %60است که از  %8/81 ذکرشدهز فرمول باشد. پایایی بین دو کدگذار با استفاده امی 28کدها 
 است. ماییدها مورد بوده بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری

 ها یافته

 در بخش کیفی کنندگان شرکت. اطالعات مربوط به 2 جدول

 فراونی طبقه متغیر فراونی طبقه متغیر فراونی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

 2 دانشگاه آزاد رودهن

مرتبه 
 علمی

 10 دیاراستا

 سن

 43از  تر پایین
 سال

6 

آزاد علوم و  دانشگاه
 تحقیقات تهران

 2 سال 42تا  40 10 دانشیار 2

 0 سال 20تا  46 2 استاد 6 دانشگاه آزاد شیراز

 4 دانشگاه آزاد مازندران

 جنسیت

 0 سال 20باالی  10 زن

 12 مرد 2 دانشگاه آزاد کرمانشاه
سابقه 

 کار

 6 لسا 12تا  10

 10 سال 20تا  16

 3 20باالی 

 تحلیل کیفی:

شود. در جداول زیر نتایج کدگذاری باز بر در این مرحله، چند کد مفهومی تبدیل به یک مقوله می
 اساس کدهای مفهومی و مقوالت آورده شده است.
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 دهی مقوالت. کدگذاری ثانویه و شکل3جدول 
 شونده هکد مصاحب مفاهیم مقوله ردیف

1  
 عوامل سازمانی

 P1, P5, P11 سازمانی فرهنگ

 P3, P10, P19 ساختار سازمانی  2

4  

 منابع انسانی

 P1, P2, P20, P23 نگرش مسئولین به همکاری

 P5, P12, P16, P18 نگرش والدین به همکاری  4

 P8, P9, P22 نگرش معلمین به همکاری  2

 P3, P5, P8, P24 منابع انسانی متخصص  6

0  

 ها زیرساخت

 P2, P5, P6, P8, P9, P10, P21 فضاهای آموزشی

 P1, P11, P18, P25 فضاهای تفریحی  8

 P2, P4, P97, P15 امکانات ورزشی  3

 P3, P9, P12, P16, P17 آموزشی یابی مکان  10

11  
 قوانین

 P6, P9, P13, P14 قوانین مالیاتی

 P2, P3, P11, P13, P16, P24 قوانین آموزشی  12

14  

 ادیاقتص

 P2, P8, P11, P13, P14, P19 ها شهرداریوضعیت مالی 

 P8, P10, P11, P12, P13 وپرورش آموزشوضعیت مالی   14

 ,P1, P3, P5, P7, P8, P10, P12 وپرورش آموزشاعطای یارانه به   12
P20 

 ,P5, P9, P10, P12, P14, P15 ها شهرداریو  وپرورش آموزشبودجه اختصاصی به   16
P16, P19 

10  

 اسیسی

 P7, P8, P13, P18, P20 زدوبندهای سیاسی

 ,P5, P7, P10, P11, P16, P18 وضعیت تبعیض نژادی در کشور  18
P21, P22 

 ,P2, P3, P8, P9, P10, P16 حقوق بشر  13
P17 

 ,P1, P2, P9, P10, P13, P14 ملی انسجام اتحاد  20
P16, P17 

 ,P4, P5, P9, P12, P13, P14 فشارهای سیاسی  21
P19, P20 

22  
 محیطی

 ,P3, P6, P7, P9, P13, P15 محیط جغرافیایی
P17, P16 

 ,P6, P10, P11, P15, P18, P19 محیط اجتماعی  24
P20, P22 

24  

 ارتباطی

 P3, P9, P10, P11 ضعف در ارتباطات بین سازمانی

 ,P1, P4, P7, P8, P10, P11 سازمانی درونضعف در ارتباطات   22
P15, P16, P17, P18, P19 

 ,P6, P7, P11, P13, P14, P15 دم شفافیت در ارتباطاتع  26
P16, P19 
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20  

 انعقاد قرارداد

 صورت بهاستفاده از اماکن  منظور بهو شهرداری  وپرورش آموزشعقد قرارداد بین 
 اشتراکی

P1, P3, P5, P9, P10, P19, 
P20, P25 

28  
قاتی در جامعه کاهش فاصله طب منظور بهو شهرداری  وپرورش آموزشعقد قرارداد بین 

 و افزایش سطح رفاه عمومی منطقه

P5, P6, P8, P16, P19, P23 

 ,P2, P3, P11, P12, P15, P19 مالی های جویی صرفه منظور بهو شهرداری  وپرورش آموزشعقد قرارداد بین   23
P20 

 ریزیبرنامه  40
 ,P9, P10, P12, P16, P18, P19 ریزی مالی در هر دو سازمانبرنامه

P24 

 P1, P6, P10, P13, P19, P21 سازماندر هر دو  بلندمدتریزی رنامهب  41

42  
 پیامدهای همکاری

 ,P3, P6, P9, P10, P11, P12 دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین
P13, P14, P15 

 P5, P6, P8, P19, P20 بهبود آموزش  44

 P4, P9, P10, P17, P18, P21 مصرف انرژی سازی بهینه  44

 

 مقوله اصلی استخراج شد. 11کد مفهومی و  44 نهایتاً

 گام دوم: کدگذاری محوری
-همان مقوالت مستخرج شده در مرحله کدگذاری باز می درواقعکدهای محوری پژوهش حاضر 

 ها شهرداریو  وپرورش آموزشعوامل مؤثر بر همکاری بنابراین مدل نهایی  ؛(1436کرسول، ) باشند
 است: شده دادهنشان  1در شکل  وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحققجهت 

 
 ها شهرداریو  وپرورش آموزش یعوامل مؤثر بر همکارمدل نهایی . 1شکل 

 وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحققجهت 
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 گیریبحث و نتیجه
جهت ، ها شهرداریو  وپرورش آموزشنتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرایط علی مؤثر بر همکاری 

 ساختارو  سازمانی فرهنگ) یسازماناز عوامل  اند عبارت وپرورش آموزشتحول اهداف سند  تحقق
به  نیمعلم نگرشی، به همکار نیوالد نگرشی، به همکار نیمسئول نگرش) یانسانی( و منابع سازمان
پیله وران و های (. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشمتخصص یانسان منابعی و همکار

باشد. همچنین مشخص گردید که انعقاد می راستا هم(، همخوان و 1438) یسراوانو  (1430همکاران )
 عقدی، اشتراک صورت بهاستفاده از اماکن  منظور به یو شهردار وپرورش آموزش نیعقد قرارداد بقرارداد )
و  هسطح رفا شیدر جامعه و افزا یکاهش فاصله طبقات منظور به یو شهردار وپرورش آموزش نیقرارداد ب

-و برنامه ی(مال های جویی صرفه منظور به یو شهردار وپرورش آموزش نیقرارداد ب عقدو  منطقه یعموم

از راهبردهای مؤثر  (نادر هر دو سازم بلندمدت یزریبرنامهو  در هر دو سازمان یمال یزریبرنامه) یزیر
 راستا هم، همخوان و (2010) همکارانامورا و  نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشباشد. می
نامه ( در پژوهش خود، یکی از راهکارهای بهبود همکاری را انعقاد تفاهم2010همکاران )امورا و  باشد.می

توانند از همه و مدارس، می ها شهرداریکه  عنوان نمودندعنوان نمودند. ایشان  ها شهرداریبین مدارس و 
در  خصوص بهتفاده نمایند که به نفع هر دو طرف باشد. فضاهای خود، در یک توافقنامه مشترک اس

، شده شناساییگر مؤثر بر راهبردهای از شرایط مداخله باشدتر میمناطقی که سطح اقتصادی مردم پایین
به  ارانهی یاعطا، وپرورش آموزش یمال تیوضع، ها شهرداری یمال تیوضع) یاقتصادتوان به می

ی، اسیس یزدوبندها) یاسیس(، ها شهرداریو  وپرورش آموزشبه  یاختصاص بودجهو  وپرورش آموزش
 طیمح) یطیمحی(، اسیس یفشارهای و مل انسجام اتحاد، بشر حقوق، در کشور ینژاد ضیتبع تیوضع

در ارتباطات  ضعفی، سازمان نیضعف در ارتباطات ب) یارتباطی( و اجتماع طیمحیی و ایجغراف
توان اشاره نمود. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج ( میطاتدر ارتبا تیشفاف عدمو  سازمانی درون

ایشان در پژوهش خود عنوان نمودند که  باشد.می راستا هم، همخوان و (2014درزایوا و آخمادیوا ) پژوهش
، حامی مناسبی موردنیازمنابع مالی  تأمیندر حوزه مالی و  خصوص بهبا نقش حمایتی خود  ها شهرداری

ها توان به زیرساختای مؤثر بر راهبردها میهمچنین از شرایط زمینه باشند.می وپرورش آموزشبرای 
ی و اتیمال نیقوان) نیقوانی( و آموزش یابی مکانی و ورزش امکاناتی، حیتفر یفضاهای، آموزش یفضاها)

و  (1430کاران )همپیله وران و  ی( اشاره نمود. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشآموزش نیقوان
به اهداف سند تحول  یابیدستمشخص گردید که  نهایتاًباشد. می راستا هم(، همخوان و 1438) یسراوان

 ها¬یو شهردار وپرورش آموزش یهمکاری از پیامدهای مصرف انرژ سازی بهینهو  آموزش بهبود، نیادیبن
 باشد.می وپرورش آموزشاهداف سند تحول  تحققجهت 
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زندگی فردی و اجتماعی آدمی را  تاروپود، انگیز حیرتر عصر حاضر با سرعت تحوالت محیطی د
و همه امور پیدا و پنهان جامعه را دگرگون کرده است. در این دنیای متحول و متالطم تنها  درنوردیده

ند به حیات خویش امیدوار باشند که تحوالت را درک کرده و پاسخ توان میو نهادهایی  ها سازمانافراد، 
نیز از این قائده کلی مستثنی نیست و باید  وپرورش آموزشبدهند. در این میان  ها آنناسب و مثبت به م

پاسخگوی تحوالت محیطی باشد. خوشبختانه با درک اهمیت و ضرورت موضوع توسط مسئوالن ارشد 
و  جانبه همهبرای تحول  بلندمدتکشور، سند تحول بنیادین و برنامه راهبردی و  وپرورش آموزشنظام 

است )هدایتی و  شده ابالغ وپرورش آموزشکشور تدوین و برای اجرا به  وپرورش آموزشپایدار در 
است و توسعه را نباید در صرف توسعه  هر کشوررکن توسعه  ترین مهم وپرورش آموزش (.1432خوارزمی، 

و تالش افراد شکل که با مشارکت و با حضور  ای جامعهاقتصادی بلکه توسعه اجتماعی یعنی  -سیاسی
به مدد منابع مادی بلکه بیشتر به یاری و  فقط نهجستجو نمود و رشد کلی  یابد میو تداوم  گیرد می

اقدامی  و هرهستند  ای گستردهمتنوع و  های ارزشمشارکتی،  های ارزش. یابد میتحقق  ها انسانمشارکت 
و در نماد مشارکتی  کند میمتقابل داللت  داعتماو همکاری  نظر اتفاقکه ماهیت مشارکتی داشته باشد بر 

توان و استعدادش  قدر بهو هرکس  گردد میو استعدادها شکوفا  دهند یموهم یاد  رندیگ یمهمه یاد 
)سراوانی،  ذات مشارکت جویانه دارد وپرورش آموزش کمک نماید. ها یدشواردر رفع مسائل و  تواند می

1438.) 

فرهنگ شهرنشینی و آشناسازی  ٔ  درزمینهش کودکان و نوجوانان اهمیت و نقش آموزاز سوی دیگر  
متقابل مردم و شهرداری نسبت به همدیگر، فواید حفظ و حراست از فضای  وحقوق حقان با آموز دانش

 وپرورش آموزشاز رویکرد همکاری شهرداری با سبز شهری و نگهداری از تأسیسات و امکانات شهری 
 یقلمدادمبهترین و بکرترین فضا برای آموزش فرهنگ شهرنشینی  ها مدرسه رو ازاین .شود میحاصل 

 گونه اینرسید. نتیجه د ننتیجه خواهبه د حتماً فردا نبه نتیجه نرس ها شهرداری اگر امروز شوند که
از  آمده دست بهنتایج به بار خواهد نشست. با توجه به  بلندمدتتوجه به آموزش در  ها یگذار هیسرما

 ها آموزشاهمیت دادن به آموزش کودکان و نوجوانان و نقش این  درزمینهنیروی انتظامی  تجربیات موفق
نیز با الگو گیری از چنین ، شهرداری در کاهش میزان وقوع تصادفات و تخلفات رانندگی در جامعه

وجود فضای سبز و درخت در محیط شهری مطلع  ریتأثان را از ضرورت و آموز دانش تواند میتجربیاتی 
یا حتی  یتفاوت یباگر امروز در مواقعی در حوزه مسائل نظافت و ساماندهی شهری شاهد  چراکه دکن

)خدادادی،  شود میمطرح ی های آموزشتخریب هستیم، به دلیل اهمیت ندادن به چنین ارتباطات و 
1432.) 
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از اعتبارات و منابع  مندی ، غیر از بهرهشود میچنین مطرح  وپرورش آموزشدر سند تحول بنیادین  رو ازاین
 ییبایز رویکرد مترقی است، کی نیابینی شود.  پیش وپرورش آموزشدولتی باید منابع پایدار متنوعی برای 

خانه از مواردی است  و ایمنی و تجهیزات و تأسیسات و کارگاه و آزمایشگاه و ورزشگاه و نمازخانه و کتاب
ند این است که باید فضای تعلیم و تربیت از یک کند. یکی از تأکیدات س تر می که مدرسه را جذاب

و به تصویب  شده ینیب شیپفضا و تجهیزات  نظام ریزها در  هایی برخوردار باشد که همه این ویژگی ویژگی
ساخته  پس نیازاهای ما در حال تغییر است و مدارسی که  رسیده و استاندارد وپرورش آموزششورای عالی 

شوند، بنابراین اجرای متوازن سند به  دهی سند تحول بنا می مطابق با جهتشود، مدارسی هستند که  می
این معنی است که ما در حوزه نیروی انسانی و منابع مالی و پژوهش و ارزشیابی و برنامه درسی و سایر 

پررنگ  شیازپ شیب وپرورش آموزشو این امر نقش مشارکت شهرداری با  ها هماهنگ حرکت کنیم بخش
 (.1436ملکی،) نماید می

جهت تحقق اهداف سند تحول  ها شهرداریو  وپرورش آموزشاز فوایدی که درنتیجه همکاری 
 به موارد زیر اشاره کرد: توان میحاصل خواهد شد  وپرورش آموزش

 -.ارتقای توسعه فرهنگی و اجتماعی 

 - فرهنگی. یها استیسعملی کردن 

 -.افزایش ثبات عملکرد سازمانی 

  دیران.م یور بهرهافزایش 

  دهد یمرا ارتقا  سازمانی درونمحیط کاری. 

 دهد یمرا افزایش  یریپذ تیمسئول. 

  کند میبه استقالل، تعهد و بهبود دانش کمک. 

 با تغییرات محیطی. مؤثرترسازمان برای انطباق  یتوانمندساز 

 .تقویت توانایی سازمان برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد 

  زندگی و شهروندی. های مهارتارتقای سطح آموزش 

 بهبود زیباسازی مدارس 

 ارتقای فرهنگ شهرنشینی 
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 بعمنا
 ( .1430بازرگان هرندی، عباس .)متداول در علوم  یکردهای: روختهیو آم یفیک قیتحق یها روشبر  یا مقدمه

 .20ی. نشر دیدار. صفحه رفتار

 طرح شهردار مدرسه. فصلنامه  (. آموزش شهروندی در مدارس مطالعه تجربی اثربخشی1436ر، شهین )نباه
 .28-20(، 1) 24و رفاه توسعه اجتماعی،  ریزی برنامه

 ( مدرسه محله راهکاری برای ارتقای کیفیت زندگی در 1430پیله وران، ساناز، افشار، علی و آقالطیفی، آزاده .)
 .24 مارهشمشهد، فصلنامه هفت شهر،  آباد همتمحالت هدف برنامه بازآفرینی شهری مطالعه موردی: 

  ،(. بررسی راهکارهای مشارکت دولت و 1431) اهلل نعمت، صنوبری، محمد، عزیزی، اهلل یولجعفری، پریوش، فرزاد
دو مکانیسم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.  ینتر مناسبو انتخاب  وپرورش در آموزشبخش خصوصی 

 .110-108(، 4) 1آموزشی،  ریزی برنامهمطالعات  فصلنامه

 ( ضوابط1432خدادادی، رضا .) ( تهران: انتشارات سازمان زیباسازی شهر 140ص و مقررات زیباسازی شهر تهران .)
 .تهران

 ( 1436خزایی، محسن .)و راهبردهای مواجهه با آن. فصلنامه  ها چالش شدن یجهاندر عصر  وپرورش آموزش
 .20-18(، 4)1عمومی،  گذاری سیاستمطالعات راهبردی 

  برای آموزش  نیازی پیشآموزش شهروند محلی (. 1432و ادب، غالمحسین ) اکبر علیمقدم، افسانه، رضایی، زمانی
شهرداری تهران در ارتقای فرهنگ  توسط شده ارائهشهروندی  های آموزششهروند جهانی ارزیابی اثربخشی 

 .شدن جهانی، مرکز مطالعات شهروندی

 ( 1488ستاد مرکزی شهردار مدرسه .)زیست محیط، سازمان حفاظت زیستی یا جم محیط جامع مدارس منشور 
 .معاونت آموزش و پژوهش

 فصلنامه مطالعات منابع انسانی،  .در آموزش وپروش اهمیت ونقش مشارکت مردم و نهادها (. 1438) حسن، سراوانی
26 (0،)10-102. 

  (. همدان: انتشارات راهدانه62)ص  یاجتماع ریزی برنامه(. 1432) محمدباقر، ینالد جتاسعیدی، محمدرضا و. 

 ( 1438شهسوار زاده، سعید .)43-42(، 2)10سند تحول بنیادین، راهبرد فرهنگ،  شناسی آسیب. 

  ،نشر مربعتاکنونشهروندی شهردار مدرسه از آغاز  های آموزشمقدمات  (.1430) عابدینعبادی ،. 

 یدارشناسیپد ،یپژوه تی)روا کردیپنج رو انیو طرح پژوهش: انتخاب از م یفیک شیپو(. 1436ان. )کرسول، ج، 
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