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 خالصه 

 مقدمه

در نظام  مناسبحكمراني تربیتي شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پژوهش حاضر با هدف 

 آموزشي با استفاده از نظريه سه شاخگي طراحي و اجرا گرديد. 

 روش کار

یداني انجام گرديد. جامعه آماري باشد که به صورت متحلیلي مي-پژوهش حاضر از نوع، توصیفي

بودند. بر اساس  رانيآموزش و پرورش کشور ا يستاد رانينظران و مدصاحباين پژوهش شامل 

 ياپرسشنامه قیابزار تحقنفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گرديدند.   23انتخاب هدفمند، تعداد 

آموزشي بود به ربیتي مناسب در نظام عوامل موثر بر حكمراني ت 44سوال که شامل  44با ساخته محقق

در پژوهش حاضر، بـه هاي نیمه ساختارمند استفاده گرديد. منظور شناسايي اين عوامل از مصاحبه

رتبه به منظور شد. شاخگي کمک گرفته  منظـور طراحـي چـارچوب مفهـومي تحقیق از نظريه سه

با استفاده از  قیتحق يهاداده لیو تحل يهتجزروند  هیکلبندي عوامل از روش الكتره استفاده گرديد. 

  .ديانجام گرد  الكتره اسلور نرم افزار

 نتایج

عنوان عامل تولید هاي روش الكتره مشخص گرديده که ارتقا نقش بخش خصوصي بهبا توجه به يافته

گذاري با  استیبر س يرگذاریبه منظور تاث يمشارکت مردم تيتقو، 40در تقويت رشد با چیرگي 

-عامل 09با چیرگي  اطالعات، مشاوره و مشارکت( قي)از طري ساختن جامعه مدن فعالو   46رگي چی

 هاي مهم اول تا سوم مشخص گرديدند. 

  نتیجه گیری 

افراد استفاده کننده از خدمات  تيسطح رضا شيافزاهمچنین نتايج اين آزمون نشان داد که  

ي با چیرگي صفر در نظام آموزش ایانتظارات اول تيريمدو  دانش و منابع تيريمد يارتقاي، آموزش

 مشخص گرديدند.  يموثر بر حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزشترين عوامل کم اهمیت

 کلمات کلیدی

 شاخگيحكمراني تربیتي مناسب، نظام آموزشي، نظريه سه
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 مقدمه

با توجه به تحوالت محیطي و تغییرات شگرف و سريع در تمام 

ويژه ها، بههاي زندگي فردي و اجتماعي انسانا و عرصههساحت

هاي آموزشي، هاي ارتباطي و اطالعات، نظامدر حوزه فناوري

عنوان و از کارکرد سنتي و قديمي، به( 6) اندتغییر کارکرد داده

نهاد حكمران عنوان صرفاً آموزشي، به کارکرد نوين به ظاميک ن

بدين دلیل در عصر حاضر  .(6) اندتبديل شده، تربیتيو  فرهنگي

فقط در  ويژه آموزش و پرورشبه هاي آموزشينقش نظام

و آماده کردن  يهاي شناختها، قابلیتآموزي، توسعه مهارتعلم

باالتر خالصه  يلیورود به مدارج تحص يکودکان و نوجوانان برا

ن در پیشرفت و توسعه تربیتي آو  شود بلكه کارکرد فرهنگينمي

 (.2سیار حائز اهمیت است )جوامع ب

بررسي عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقي و توسعه در جوامع 

دهد که همه اين کشورها از نهادهاي تربیتي، پیشرفته نشان مي

اي توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزشي و حرفه

نهادهاي مذکور در تربیت نیروهاي انساني متعهد، دانشمند، 

. در دنیاي امروز که علم و تكنولوژي (0) استمتخصص و ماهر 

عنوان عامل مهم و شمول بهبا رشد و گسترش وسیع و جهان

اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

هاي تربیتي و نهادها و نظام، آيندحساب ميجوامع بشري به

عنوان شاخصي براي ارزيابي به آموزيآموزشي و حرفه

در تبیین (. 4گیرد )يافتگي کشورها مورد توجه قرار ميتوسعه

سطح بر اساس آن هاي توسعه انســاني که هرساله شاخص

گیرد، شاخص يافتگي کشورها مورد ارزيابي قرار ميتوسعه

سنجش سطح  کلیديهاي پرورش از مؤلفه آموزش و

يكي از مباحث اصلي  .رودبه شمار مي يافتگي کشورهاتوسعه

مباحث باشد. وسعه رابطه دارد، حكمراني مناسب ميکه با ت

از ارتباط  :اندمربوط به حكمراني مناسب بسیار گسترده

ح با توسعه پايدار گرفته تا اثربخشي الناپذير اين اصطتفكیک

ح تعبیري جديد از اليابد. اين اصطمديريت عمومي ادامه مي

ت و مفاهیمي نظیر دموکراسي، حقوق بشر، پاسخگويي، مشارک

آوري ش در جمعالحاکمیت قانون بوده که با ارائه قالبي جديد ت

 (.5) داردپارچه طور يكها بهاين ارزش

اخیراً حكمراني مناسب در حوزه آموزش و پرورش نیز وارد 

 اجتماعي،-فرهنگي نهاد عنوانبه پرورش و شده است. آموزش

 تولید و انساني نیروي تربیت در سازسرنوشت و اساسي نقش

 ايفا کشور تعالي و رشد فرايند در و فرهنگي و اجتماعي سرمايه

 آموزش آيینه در توانمي را کشور آينده که ايگونهبه کند،مي

، يهاي آموزشنظام ييهدف غا .نشست نظاره به امروز پرورش و

فراهم آوردن زمینه شناسايي، رشد و شكوفايي استعدادها و تعلیم 

ضور فعال و مؤثر در جامعه و انتقال منظور حو تربیت افراد به

ن یها و اصول حاکم بر کشور به آنان است. به همفرهنگ، ارزش

ت یاز اهم حكمراني مناسب در آموزش و پرورشسبب 

بدين دلیل در عصر حاضر نقش  .(1) توجهي برخوردار استقابل

ها، آموزي، توسعه مهارتفقط در علم هاي آموزشينظام

 يو آماده کردن کودکان و نوجوانان برا يهاي شناختقابلیت

حكمراني شود بلكه باالتر خالصه نمي يلیورود به مدارج تحص

توجه بسیاري از  مورددر جامعه تربیتي آن -يکارکرد فرهنگو 

قرار گرفته و آن را عامل و اساس  تربیتينظران علوم صاحب

 ي، فرهنگيهرگونه تحول پايدار درعرصه رشد و توسعه اجتماع

ساز نظام آموزشي در پندارند و به نقش آيندهيم ياقتصاد و

بالنده  يها به سرمايه انساني و  افرادها و تبديل آنتربیت انسان

 .(9) نماينداذعان مي يو اجتماع يازلحاظ فرهنگ

در تحقیقات مختلفي به بررسي حكمراني مناسب در نظام هاي 

ربیتي مناسب آموزشي و همچنین راهكارهاي توسعه حكمراني ت

پرداخته شده است. بوراناکیت و همكاران  در تحقیق خود پي 

هاي مديريتي و سیاسي نقش مهم و اساسي بردند که برخي جنبه

(. همچنین زمان  در 8در بهبود حكمراني تربیتي مناسب دارد )

برد که مسائل قانوني و حقوقي از اهمیت بااليي تحقیق خود پي

(. 7باشند )ربیتي مناسب برخوردار ميدر جهت بهبود حكمراني ت

 همچنین الیانا و همكاران 

هاي مردمي به واسطه بردند که مشارکتدر تحقیق خود پي 

حضور اولیا در برخي جنبه هاي نظام هاي آموزشي يكي از 
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(. با 63باشد )مسائل مهم در بهبود حكمراني تربیتي مناسب مي

توان پي ن حوزه ميهاي انجام شده در ايبررسي برخي پژوهش

برد که خال تحقیقاتي در جهت عوامل موثر بر حكمراني تربیتي 

هاي آموزشي به خصوص در کشور ايران وجود مناسب در نظام

هاي عمده در نتايج تحقیقات انجام شده در اين دارد. تفاوت

حوزه سبب گرديده است تا ابهامات اساسي در اين خصوص 

ه به اينكه مساله حكمراني تربیتي ايجاد گردد. از طرفي با توج

مناسب يک مساله منحصربه فرد و ويژه يک محیط جغرافیايي 

توان اعالم داشت که نیاز به انجام تحقیقات باشد، لذا ميمي

جامع جهت بررسي عوامل موثر بر حكمراني تربیتي مناسب در 

از طرفي آموزش و پرورش باشد. نظام آموزشي ضروري مي

مختلف توانايي پاسخگويي به نیازهاي جامعه را  کشور به داليل

ندارد و در رهبري و اداره کردن و انجام وظايف خود با 

اي مشكالت نظري و عملي فراواني روبروست، مشكالت عديده

که نظام آموزشي مانند ترک تحصیل، مردودي، عدم عدالت 

انگیزگي دانش آموزان و معلمان گوياي اين مسئله آموزشي و بي

هاي موجود و ها و ناکارآمدي(. رهايي از کاستي66ت )اس

يابي به آموزش و پرورش پويا و اثربخش نیازمند تحول دست

ساز است تا با بازخواني و عمیق در حكمراني اين نهاد سرنوشت

بازتولید تمام عوامل مؤثر پیدا و پنهان اين نظام، بتوان با استفاده 

ات تحقق اهداف و حكمراني ها، منابع و امكانبهینه از فرصت

آموزش و پرورش را تسهیل و تسريع کرد. از اين رو تحقیق 

عوامل  هاي موجود در خصوص حاضر با هدف رفع کاستي

آموزشي سعي در پاسخ حكمراني تربیتي مناسب در نظام موثر بر 

حكمراني تربیتي به اين سوال دارد که رتبه بندي عوامل موثر بر 

 باشد؟به چه صورت مي  شيآموزمناسب در نظام 

 کار روش

باشد که به تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفي تحلیل مي

صورت میداني انجام گرديد. جامعه آماري اين پژوهش شامل 

 رانيآموزش و پرورش کشور ا يستاد رانينظران و مدصاحب

نفر به عنوان  23تشكیل دادند. بر اساس انتخاب هدفمند، تعداد 

در پژوهش حاضر، بـه منظـور قیق مشخص گرديدند. نمونه تح

شاخگي کمک  طراحـي چـارچوب مفهـومي تحقیق از نظريه سه

ساختار، محتوا و زمینه که شامل  مـدل سـه شاخگيشد. گرفته 

هاي منطقي است؛ همه مفاهیم ها از نوع مدلبنـدي مدل در طبقه

الب سه شاخه تواند در قهاي سازماني را مي و رويـدادها و پديده

سـاختار، محتوا يا رفتار، و زمینه مورد بررسي، مطالعه و مورد 

عبارتي، با معیار سه شاخگي و بـر ه ب .تجزيـه و تحلیل قرار دهد

هـا و متغیرهـاي کارسـاز در مبناي ويژگي هـر معیـار، مولفـه

بندي است  قابل طبقه  يحكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزش

منظور از شاخه ساختار،  .گرددصار ابعاد آن مرور ميکـه بـه اخت

همه عناصر، عوامل و شرايط فیزيكي و غیر انساني سازمان است 

که با نظم و قاعـده قابـل مطالعـه، قالب، پوسته، بدنه و يـا شـماي 

سازند؛ نظیر تمام منابع مادي، فیزيكـي و مـادي سـازمان را مي

رکیب خاصي در بدنه کلي جاري مالي و اطالعاتي که وقتي با ت

شـوند. شـاخه رفتاري )محتوا(، شـامل مباحـث انسـان و مـي

حكمراني تربیتي مناسب در نظام مربوط به روابـط انساني 

است که با هنجارهاي رفتاري، ارتباطـات و الگوهـاي  يآموزش

انـد و محتـواي اصـلي و زنـده محـیط خاصي به هم پیوسته

دهند. منظور از شاخه زمینه، تمام را تشكیل مي اهسازماندروني 

محاط بوده، بستر  سازمانشرايط و عوامل محیطي است که بر 

-را تشـكیل مـي يمهـم حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزش

در اين تحقیق سه شاخه شامل عوامل ساختاري شامل دهنـد. 

ع سازي، پیوندهاي استراتژيک و منابسیستم مديريت، شبكه

 باشد.اطالعاتي مي

 ابزار پژوهش

 44سوال که شامل  44با ساخته محقق ياپرسشنامه قیابزار تحق

آموزشي بود به عوامل موثر بر حكمراني تربیتي مناسب در نظام 

منظور شناسايي اين عوامل از مصاحبه هاي نیمه ساختارمند 

استفاده گرديد. پرسشنامه تحقیق به صورت ماتريس عوامل موثر 

ساختار، محتوا در  ير حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزشب

 ييوار و بر اساس روش الكتره طراحي گرديده بود. نهیو زم

 دیاساتهفت تن از  اتبا استفاده از نظر شنامهپرس نيا ييمحتوا

در خصوص  نیقرار گرفت. همچن يمورد بررس يدانشگاه

 ييروا هايفرم با استفاده از زین اين پرسشنامه يمحتو ييروا

 ييروا ضريب نسبي روايي محتوا؛و  شاخص روايي محتوا يسنج
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با توجه  ضريب نسبي روايي محتواقرار گرفت. مقدار  ديیمورد تأ 

شاخص روايي محتوا، و مقدار  77/3نفر(،  9) دیبه تعداد اسات

 يمحتو ييروا نيبه دست آمد. بنابرا براي پرسشنامه 77/3

. پايايي اين پرسشنامه با قرار گرفت ديیتأمورد  تحقیق پرسشنامه

مورد تايید قرار  83/3استفاده از محاسبه آلفاي کرونباخ با میزان 

 گرفت.

 یافته ها

 هیکلرتبه بندي عوامل از روش الكتره استفاده گرديد. به منظور 

 با استفاده از نرم افزار قیتحق يهاداده لیو تحل تجزيهروند 

ها با  نهيگز هیروش کل نيدر ا .ديردانجام گ  6الكتره اسلور

قرار گرفته و به  يابيمورد ارز يارتبه ریغ يهاسهياستفاده از مقا

روش به  نيشوند. در ايحذف م رموثریغ يهانهيگز بیترت نيا

معروف به مفهوم  يدياز مفهوم جد هانهيگز يرتبه بند يجا

نظر . به طور مثال ممكن است از شودياستفاده م ياررتبهیغ

نداشته باشد اما  نهيگز گريبه د يتیارجح چیه يانهيگز ياضير

را  يگريبه د نهيبهتر بودن آن گز گرلیو تحل رندهیگ میتصم

 ریغ هاسهيبا استفاده از مقا هانهيگز هیروش کل ني. در ارديبپذ

 يهانهيگز قيقرار گرفته و بدان طر يابيمورد ارز يرتبه ا

 يروش بر مبنا نيا يمراحل اجرا هی. کلشونديحذف م رموثریغ

 يزير هيپا رهماهنگیمجموعه غ کيمجموعه هماهنگ و  کي

 يهماهنگ زیروش معروف به آنال نيا لیدل نيکه به ا شونديم

به علت تعدد عوامل شناسايي شده و نبود اتفاق  باشد.يهم م

هاي عمده در ها و همچنین تفاوتنظرهاي اولیه در برخي حوزه

تر و ن، از اين روش جهت رتبه بندي مناسبنظرات خبرگا

 تر عوامل استفاده گرديد. معقول

                                                           
1- Electre SoLver 

عامل موثر  44هاي انجام شده تعداد در اين تحقیق پس از بررسي

ي مشخص گرديد. حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزشبر 

هاي مختلف وجود داشت. اين ها و حوزهاين عوامل در جنبه

هاي تحقیق بود. به نجام شده با نمونههاي اعوامل در طي مصاحبه

 منظور رتبه بندي اين عوامل از روش الكتره استفاده گرديد.

-تعداد چیرگي مربوط به هر عامل را نشان مي 6جدول شماره

دهد. در اين جدول هر میزان تعداد چیرگي باالتر باشد، نشان 

 باشد.دهنده اهمیت باالي ان عامل مي

 یرگيمحاسبه تعداد چ -5جدول 

 رتبه
تعداد 

 يرگیچ
 عوامل

 عنوان عامل تولید در تقويت رشدارتقا نقش بخش خصوصي به 40 اول

 گذاريتقويت مشارکت مردمي به منظور تاثیرگذاري بر سیاست 46 دوم

 فعال ساختن جامعه مدني)از طريق اطالعات، مشاوره و مشارکت( 09 سو

 ييتمرکزگراگري دولت و کاهش تصدي 01 چهارم

 شفاف سازي و گزارش داليل شكست در برنامه هاي آموزشي 06 پنجم

 آموزشي تضمین انسجام و وحدت سیاسي در سطوح مختلف 06 ششم

 براي برنامه ريزي و مديريت مدارس و مراکز آموزشيتوانمندکردن  03 هفتم

 نظارتي کارکردهاي و بخش وحدت اقدامات از پشتیباني 27 هشتم

 مراکز آموزشي هنجارهاي و استانداردها دائمي رتقايا و تعیین 27 نهم

 افزايش آگاهي دانش آموزان به حقوق خود 28 دهم

 پاسخگويي غیر سلسله مراتبي در نظام آموزشي 28 يازدهم

 بینش استراتژيک و توسعه پايدار در نظام آموزشي 21 دوازدهم

 يها در عرصه سرمايه گذاري آموزشکاهش خطرپذيري 24 سیزدهم

 24 چهاردهم
جريان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسي سهل و آسان به آن در نظام 

 آموزشي

 آموزشي بین المللي تعامالت تسهیل 20 پانزدهم

 در نظام آموزشي اجتماعي حمايت چتر تامین و عدالت برقراري 20 شانزدهم

 ي فعالیت هاي آموزشيعنوان تسهیل کنندهنقش دولت به 20 هفدهم

 آموزشيهاي يكپارچه سازي طرح 23 همهجد

 مشارکت مردم )سهامداران و يا ذينفعان( در امور آموزش و پرورش 23 نوزدهم

 گذاري در آموزش و پرورشسازي سرمايهبهینه 23 بیستم

 ارتقاي اداره امور آموزش و پرورش به صورت کارآمد در تظام آموزشي 61 بیست و يكم

 آموزش و پرورش در زدگي سیاست از پرهیز 61 بیست و دوم

 ها و مراکز آموزشيپاسخگويي نهادها، سازمان 65 بیست و سوم

 در خصوص حكمراني مديران ارشد ديدگاهي گسترده و بلندمدت 62 بیست و چهارم

 7 بیست و پنجم
 ادهیمناسب در خصوص  حكمراني تربیتي مناسب و پ ياستهایس نيتدو

 يآن نظام آموزش يساز

 گسترش عدالت آموزشي 7 ششم بیست و

 در نظام آموزشي توسعه حكمراني محلي 7 بیست و هفتم

 فیزيكي و اجتماعي هاي زيرساخت توسعه 8 بیست و هشتم

 هاي مختلففراهم نمودن زمینه ارائه نظرات متفاوت در عرصه 8 بیست و نهم

 در نظام آموزشي  ايجاد فرصت مساوي 9 سي ام

 9 سي و يكم
در نظام  کردن فرآيندهاي دروني به منظور نیل به کارآيييكپارچه 

 آموزشي
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 رتبه
تعداد 

 يرگیچ
 عوامل

 ارتقاي حاکمیت قوانین در نظام آموزشي 9 سي و دوم

 اعتماد ساختار حكمراني به مديران و معلمان 1 سي و سوم

 دسترسي به منابع و تصمیم گیري ها به صورت يكسان 5 سي و چهارم

 تمرکززدايي منابع و اختیارات 5 سي و پنجم

 5 سي و ششم
ارتقاي رفاه و آرامش پايدار، با به رسمیت شناختن حقوق مساوي دانش در 

 نظام آموزشي

 ايجاد اعتماد و انگیزه در معلمان از طريق ارتباطات بهتر 4 سي و هفتم

 دروني سازمان منابعتنظیم فعالیت مدارس در راستاي استفاده کارا از  0 سي و هشتم

 تفويض اختیار وظايف دولت 2 سي و نهم

 ارائه برنامه ريزي آموزشي براساس آمايش سرزمین 6 چهلم

 ق افراد در نظام آموزشيبهبود حمايت کامل از حقو 6 چهل و يكم

 آموزشي افزايش سطح رضايت افراد استفاده کننده از خدمات 3 چهل و دوم

 مديريت دانش و منابعارتقاي  3 چهل و سوم

 مديريت انتظارات اولیا در نظام آموزشي 3 چهل و چهارم

با توجه به نتايج روش الكتره مشخص گرديده که ارتقا نقش 

با چیرگي   مل تولید در تقويت رشدعنوان عابخش خصوصي به

 استیبر س يرگذاریبه منظور تاث يمشارکت مردم تيتقو، 40

 قي)از طري ساختن جامعه مدن فعالو   46گذاري با چیرگي 

هاي مهم اول عامل 09با چیرگي  اطالعات، مشاوره و مشارکت(

تا سوم مشخص گرديدند. همچنین نتايج اين آزمون نشان داد 

افراد استفاده کننده از خدمات  تيطح رضاس شيافزاکه  

انتظارات  تيريمدو  دانش و منابع تيريمد يارتقاي، آموزش

ترين عوامل ي با چیرگي صفر کم اهمیتدر نظام آموزش ایاول

ي مشخص موثر بر حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزش

 گرديدند.

 گیریبحث و نتیجه

ناسب در نظام ضرورت بهبود و گسترش حكمراني تربیتي م

آموزشي سبب گرديده است تا تحقیق حاضر با هدف  شناسايي 

حكمراني تربیتي مناسب در نظام و رتبه بندي عوامل موثر بر 

آموزشي با استفاده از نظريه سه شاخگي طراحي و اجرا گردد. 

حكمراني  تحقیق حاضر مشخص نمود که عوامل مختلفي در

باشد. ماهیت اين گذار ميي تاثیرتربیتي مناسب در نظام آموزش

حكمراني باشد که توجه به عوامل نشان دهنده اين مهم مي

ي نیازمند توجه به مسائل مختلف و تربیتي مناسب در نظام آموزش

حكمراني باشد. از اين رو در مسیر بهبود و گسترش متعددي مي

هاي ي نیازمند توجه به حیطهتربیتي مناسب در نظام آموزش

باشد. ه ريزي کاربردي در مسیرهاي مختلف ميمختلف و برنام

بوراناکیت و همكاران  در تحقیق خود مشخص نمود که مساله 

حكمراني تربیتي مناسب نیازمند يک تحول گسترده در تمامي 

(. زمان  نیز مشخص نمودند که نگاه تک بعدي 8باشد )ابعاد مي

در  بمناسحكمراني تربیتي و کوتاه نمي تواند به ارتقا وضعیت 

هاي عمده (. به نظر مي رسد ضعف7ي منجر گردد )نظام آموزش

حكمراني در نظام آموزشي کشور ايران و عدم توجه به گسترش 

ي سبب گرديده است تا در تربیتي مناسب در نظام آموزش

اي در اين حوزه تاثیرگذار وضعیت فعلي مسائل مختلف و عمده

به يک تحول عظیم در باشد که تنوع اين عوامل نشان دهنده نیاز 

در نظام  مناسبحكمراني تربیتي نظام آموزشي در جهت 

 باشد.ي ميآموزش

تحقیق حاضر همچنین نشان داد که در میان عوامل شناسايي 

عنوان عامل تولید در تقويت شده، ارتقا نقش بخش خصوصي به

در  مناسب حكمراني تربیتيرشد مهمترين عامل در جهت بهبود 

باشد باشد. اين مساله نشان دهنده اين مهم مييي منظام آموزش

که بخش خصوصي يكي از مسائل مهم در بهبود و گسترش 

ي مي باشد. به عبارتي در نظام آموزش مناسبحكمراني تربیتي 

فقدان بخش خصوصي در شرايط موجود در نظام آموزشي 

عنوان کشور سبب گرديده است تا ارتقا نقش بخش خصوصي به

در تقويت رشد به عنوان مهمترين عامل جهت بهبود عامل تولید 

ي مشخص گردد. يائو و حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزش

همكاران  در تحقیق خود مشخص نمودند که بخش خصوصي 

اي در جهت بهبود حكمراني مناسب را نقش مهم و ايفا کننده

-(. رونبرگ و همكاران  نیز در تحقیق خود پي66باشد )دارا مي

برد که بخش خصوصي به عنوان يک عامل مهم در جهت بهبود 

رسد بخش (. به نظر مي62باشد )حكمراني تربیتي مناسب مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي خصوصي به علت پتانسیل

حكمراني تربیتي مناسب در خود نقش مهمي در ارتقا وضعیت 

سبب ي دارد. به عبارتي ارتقا نقش بخش خصوصي نظام آموزش

مي گردد تا شرايط جهت شايسته ساالري در نظام آموزشي 

کشور گسترش يابد و برخي نفوذهاي گروه هاي قدرت بر نظام 

 هاي آموزشي کاهش يابد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C


 

و همكاران ضا منیعی ر           با استفاده از نظریه سه شاخگی شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی -941
  

به  يمشارکت مردم تيتقوتحقیق حاضر همچنین نشان داد که  

ساختن جامعه  فعالگذاري و  استیبر س يرگذاریمنظور تاث

نقش مهمي بر  مشاوره و مشارکت(اطالعات،  قي)از طري مدن

ي دارد. حكمراني تربیتي مناسب در نظام آموزشارتقا وضعیت 

کوستاندي و همكاران  در تحقیق خود پي بردند که جذب 

هاي مردمي يكي از اصول حكمراني مناسب مي باشد. مشارکت

-الیانا و همكاران نیز مشخص نمودند که بدون توجه به مشارکت

حكمراني تربیتي مناسب امري دشوار خواهد هاي مردمي ارتقا 

گردد تا هاي مردمي سبب ميرسد مشارکت(. به نظر مي60بود )

هاي آموزشي جهت توسعه حكمراني پتانسیل مناسبي در نظام

تربیتي مناسب ايجاد گردد. اين مساله ناشي از کارکردهاي 

هاي مالي، اجتماعي، مشارکت هاي مردمي و فوايد آن در حوزه

باشد. به عبارتي ها ميتصادي و سیاسي در سازمان ها و نظاماق

گردد تا در روند سیاست گذاري هاي مردمي سبب ميمشارکت

در نظام هاي آموزشي مخاطرات کمتري وجود داشته باشد که 

اين مساله منجر به بهبود حكمراني تربیتي مناسب در نظام هاي 

 آموزشي خواهد شد. 

اطالعات، مشاوره و  قي)از طري معه مدنساختن جا فعالاز طرفي 

گردد تا در مرحله اول ضرورت و دغدغه سبب مي مشارکت(

هاي توجه به مسائل مربوط به حكمراني تربیتي مناسب در نظام

گردد آموزشي در سطح جامعه ايجاد گردد. اين مساله سبب مي

تا توجه به حكمراني تربیتي مناسب به عنوان يک ارزش، همواره 

ساختن جامعه  فعالد تالش جوامع قرار گیرد. از اين رو مور

ضمن ارتقاي  اطالعات، مشاوره و مشارکت( قي)از طري مدن

ضرورت توجه به حكمراني تربیتي مناسب سبب بهبود وضعیت 

 گردد.هاي آموزشي مياين مساله در نظام

 منطقي دخالت پذيرش ضمن حكمراني مناسب، نظريه در

 رويكرد با و شودمي تأکید آن ريگتسهیل نقش بر دولت

 بسترسازي در دولت مهم نقش بر دموکراسي و توسعه سیاسي

 تأکید اجتماعي آزاديهاي مدني، نهادهاي تقويت به منظور

حكمراني مناسب در آموزش و  موضوع بنابراين .شودمي

 که مطرح شده پايدار انساني توسعه به دستیابي پرورش باهدف

تني بر قانون، برقراري عدالت در آموزش حكمراني مب بر آن در

و تخصیص منابع، پاسخگويي صريح، مديريت مشارکتي، برنامه 

ريزي غیرمتمرکز، ايجاد اعتماد و وفاق اجتماعي، زيرساختهاي 

 شود،مي تأکید فرهنگي و اجتماعي و سرمايه گذاري آموزشي

ه يابد. با توجمي امكان تحقق حكمراني مناسب با هااين همه که

گردد تا  مشارکت مردم به نتايج تحقیق حاضر پیشنهاد مي

)سهامداران و يا ذينفعان( در امور آموزش و پرورش افزايش 

هاي مختلف فراهم يابد و زمینه ارائه نظرات متفاوت در عرصه

گري دولت و گردد تا تصديشود. همچنین پیشنهاد مي

حضور  يي در آموزش و پرورش کاهش يابد و زمینهتمرکزگرا

بخش خصوصي در نظام آموزشي کشور فراهم گردد. با توجه 

گردد پاسخگويي صريح، به نتايج تحقیق حاضر پیشنهاد مي

ايجاد اعتماد و وفاق اجتماعي و حكمراني مبتني بر قانون سر 

 لوحه کارآموزش و پرورش قرار بگیرد.
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 Abstract 
Introduction: The present study was designed and implemented with the 

aim of identifying and ranking the effective factors on good educational 

governance in the educational system using the three-branch theory. 
Materials & Methods: The present study is a descriptive analytical study 

that was conducted field experiment. The statistical population of this study 

consisted of experts and educators of Iran's education system. Based on 

targeted selection, 20 people were identified as the sample of the study. The 

research instrument was a researcher-made questionnaire with 44 questions 

that included 44 effective factors on good educational governance in the 

educational system. In order to identify these factors, semi-structured 

interviews were used. In the present study, in order to design the conceptual 

framework of the research, three-branch theory was used. Electricity method 

was used to rank the factors. All data analysis process was performed using 

the Sulur Electric Software.  

Results: With regard to the results of the method of electricity, it has been 

determined that the promotion of the role of the private sector as a factor in 

generating growth with overarching 43, strengthening popular participation 

in order to influence policy making with overlay 41 and activating civil 

society (through information, consultation and participation) Over 37 

important factors from the first to third were identified.  
Conclusion: The results of this test showed that increasing the level of 

satisfaction of people using educational services, improving knowledge 

management and resources and managing the expectations of parents in 

educational system with zero overlay were the least important factors 

affecting good educational governance in educational system. 
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