
 1400، پاییز 3شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

           Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 
                         Year 12, No. 3, 2021 autumn Season 

 

The status of educational policy indicators in non-governmental financial 

institutions 
Saeed Bahkshizadeh: Phd student in Educational Management, Islamic Azad University, 

Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran. 

Heidar Toorani*: Faculty member, Department of Curriculum Planning, Curriculum & Innovation 

Institute, Research Institute of Education, Tehran, Iran. 

Ali Khalkhali: Faculty member of Islamic Azad University, Educational Management Department, 

Management & Psycology College, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran. 

 

*Corresponding author: Faculty member, Department of Curriculum Planning, Curriculum & 

Innovation Institute, Research Institute of Education, Tehran, Iran. 

 

  Email: heidar_toorani@yahoo.com 

  

Abstract: The aim of this study was to investigate the status of educational policy 

indicators in non-governmental financial institutions. The research method was 

developmental based on its purpose and in terms of the type of data, it used a mixed-

methods sequential exploratory design. The qualitative phase was based on grounded 

theory, while the quantitative phase used a descriptive survey method. The statistical 

population in the qualitative phase included a number of experts while the 

quantitative phase involved all 3850 managers, deputies, and staff members of 

institutions. In the qualitative phase, 12 experts were selected using snowball method 

whereas the quantitative phase involved 384 individuals. The research tool was a 

researcher-made questionnaire. Also, CVR was confirmed with a coefficient of 0.846, 

and its reliability was confirmed with a coefficient of 0.871. Findings showed that the 

dimensions and components of educational policy-making are: 1- Emphasis on 

strategic factors (Being realistic in formulating educational policy, the effect of 

political parties on formulating educational policy, and the effect of culture on 

formulating educational policy) 2- Emphasis on supportive factors (using national 

support, using scientific community, using support from government bodies) 3 - 

Paying attention to educational quality (emphasis on evaluation in formulating 

educational policy, attention to staff growth, and emphasis on educational and 

research factors) 4- Paying attention to educational infrastructure and facilities 

(providing educational facilities, reforming the organizational structure, and fair 

distribution of budget) 5 -Paying attention to multiple development (economic, 

political, social, cultural and scientific development) 6- Paying attention to the effects 

of implementing educational policy (educational growth, growth of human and moral 

values, creating the ground for distribution of justice). 
                                                                                                                                                                                                                   
Keywords: Educational Policy Making, Non-Governmental Financial Institutions, 

Economic Development, Scientific Development, Cultural Development. 
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 مقدمه

با ورود به هزارر  وز م الزی د  و بزا فی زای  هزا       

یناور  و تح الت شگاف و فاشتاب در الحیط ها  کار ، 

یکی رز دل ال غ لی ها  رصلی الدیارن وزازالاهاا در صرزا 

حاضا، آال زش و ت وعه النابع رهساهی رو  و ویاوتگذرر  

ها  صحیح آال زشی الام تاین ربارر ت وعه النزابع رهسزاهی 

یکی رز ررکان رواوی ت وزعه یزک ک ز ر، باهکازا و  رو .

الؤوسات خر صی ک  ر روز ، ریزن ب زز رز آن  از  

دررر  رهمی  ی ق رلعاد  رو  که هزم ربزارر  الازم بزار  

شز د. ت وعه ب د  و هم یکی رز رهدرف ت وعه الحس ب الی

در ک  رها  ال تلف، روتقارر و یعالی  هظاالاا  الالی بزه 

تبدیل شد  روز  و هزا وزاله یک  ایان صاد  و الستند 

هزا  ب ز صظیمی رز النابع صاد  در قالب ب د ه و هاینه

 (.1391ش د ) ااهیان ش ری، در رین رر  صاف الی

در همین رروتا ویاوتگذرر  آال زشی در الؤوسات الزالی 

خر صی السأله حیاتی رو . ولی آهچزه کزه بزیز رز هزا 

میز  چیا دیگا در حال حاضا و در ربتزدر  کزار، دررر  ره

رو ، رهجام دروز  یزک ترزمیم کلزی روز ، کزه دررر  

تبعات بین رلمللی رو . رگا خطزا  ویاوزتگذرر  دیزاوز 

النجا به باوز وضعی  هاگ رر کن هی در گسزتا  اللزی شزد   

رو ، رالا خطا  ویاوتگذرر  در ح ز  بین رلمللی رز الزاز 

ک  ر گذشته و النجا به ال دوش شدن ح ز  گادش الالی 

ین رلمللی خ رهد شد )رکبا  و همکاررن ک  ر در صاصه ب

1395.) 

در رین الیان باهک هزا  خر صزی و الؤوسزات الزالی بزه 

صن رن یکی رز النابع العتبا و قدیمی که خزدالات بسزیار  

در ب ز تسای ت و رررئه خدالات الزالی و حسزابدرر  در 

حال رهجام وظیفه هستند، الزی ت رهزد بزا ررتقزا  کیفیز  

ایان ش د. با همین رواس خدالات خ د باصث رضای  ال ت

در والاا  رخیا به الز رزرت باخزی رصز حات وزازالاهی و 

تف یض رختیاررت به النظ ر ریجاد بسزتا  الناوزب  از  

تح ل واختارها  ال تلف رین الؤوسات و شاکتاا، باهاالزه 

ها   االعی در زالینه آال زش هیاو  رهساهی، تزدوین و بزه 

  صنز رن الاحله ر ار درآالد  رو . که در ریزن الیزان تحز

خط ال ی گذرر  آال زشی در الؤوسات هام باد، که ت وط 

ردرر  کل آال زش و باب د الزدیای  باهزک هزا و الؤوسزات 

 همزه در ینزاور  و وزایع رررئه گادیزد  روز . تغییزارت

 تزأيیا صنعتی بارگ ها وازالان خر ص با به هاوازالان

 وزایع وزق   باصزث آن رز و غفلز  الی گزذررد بسیار 

 قبیزل رز الامزی ررکزان هزا رزوزازالانش د. الزی وزازالان

 رهد یایته ت کیل و الدیای  رهساهی، یناور  واالایه، هیاو 

رهسزاهی  هیزاو  هظزارن رز صزاحب بسزیار  زصزم بزه کزه

وزازالاهی  کزارریی زیزار بزین روز . رین در رکن الامتاین

 در هیاوهزا ریزن و صزحیح دروز  وظایف رهجام به الن  

 ر  صمد  ب ز که آهجایی رز. رو  وتاد  و صفی دریا 

 الزی النابع رهسزاهی ت زکیل رر وازالاهاا واالایه و النابع رز

 یعالیز  رهجام رهساهی الستلام واالایه رین تأالین لذر دهد،

 وزازالاهی وط ح در تماالی الستما و النظم آال زشی ها 

 (.1397التاهی زرد  رو  )التاهی حسن

اا  غیادولتی ت زکل هزا  خ د ز ش و الادالزی وازالاه

دف، رهگیا  یا کزارباد خاصزی رز وز   هستند که تح  ه

گاوهی الستقل رز دول  و ر ار  آن به و  د آالد  و بار  

ت وعه، فی باد و باینه واز  و  د  خ د )در چزارچ ب 

هزا کنند. رین وزازالانق رهین ال ض صه ک  رها( یعالی  الی

با صاضه ت رهایی ها و دوتاوردها  تحقیقاتی خ د به ب ز 

ال ارک  گاوهی و دوته  معی در  شان و یا دولتی التب ع

هزا  خز د ر ار  طاح ها  دولتزی در الحزدود  یعالیز 

کمک الؤيا  به فی ای  و يمادهزی ریزن طزاح هزا الزی 

. بنزابارین بزا ت  زه بزه السزتندرت یز ق البنزی بزا همایند

چال اا  یارورن در حیطه ویاوتگذرر  آال زشی در ح ز  

ریزن الؤوسات خر صی و  صاف هاینه و وق  یزارورن در 

حیطه، فایین ب دن بازدهی ال رد رهتظار و کمب د تحقیقات 

در رین زالینه و همچنین تجابه فژوه گا به صن رن یکی رز 

دو  رهدرکاررن رین ب ز، فژوه زگا در صزدد باآالزد بزا 

رهجام فژوهز حاضا به رین وؤرل بزه شزی   صلمزی فاوز  

دهد؛ وضعی  یاریند خط ال ی گذرر  آال زشی در ب زز 

 لی غیا دولتی چگ هه رو ؟الؤوسات الا
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ها  غیا دولتی در هیمه دوم قان بیستم بزه طز ر وازالان

یند  ر  در همه هقا   اان گسزتاش یایتزه رهزد، ریزن ریا

ها با رحساس السئ لی  هسب  به ال ک ت  االعزه وازالان

هایی همچ ن رال ر خیایزه، رهد در زالینهخ یز ت ش کاد 

تمزاصی، دیزاع رز ها  ر کمک ها  رهسان دووتاهه، آویب

حق ق ک دکزان و زهزان، حقز ق ب زا و الحزیط زیسز  و 

ها حاک  کننزد ها  باب د و ت وعه به همار  دول یعالی 

و تسایل کنند  یارینزدها  تحز ل ر تمزاصی، رقترزاد ، 

ویاوی، یاهنگی، ردرر ، حق قی، قاه هی و غیا  در وط ح 

ر زالینزه هکته رصلی د.ها و هاادها و ریارد  االعه باشندگاو 

ها  دولتی و غیا دولتی رین رو  که رغلب رین دو وازالان

هزا  وزازالان .ه ع وازالان التضاد همدیگا یاض الی ش هد

ت رهنزد کمب دهزا و هیازهزا  النطقزه رر بزه غیادولتی الزی

دروتی ت ز ی  درد  و خز د رر بزه آوزاهی بزا شزاریط و 

ال قعی  الحلی تطبیز  دهنزد و باصزث وزاص  در تحقز  

ها همچنین ک شزید  ت وعه گادهد. رین وازالان ها باهااله

ها  ال تلف  االعه ه صی هزم ریاریزی و رهد تا الیان وازالان

ن بزیرتحاد ریجاد کننزد و روحیزه ال زارک   معزی رر در 

هزا بزا هزا بابز د ب  زند. باخزی رز ریزن وزازالانوازالان

 ،ن رلمللزیبزیها  خ د بزه صزحنه هزا  گستاش یعالی 

بط بین رلملزل گ ز د  رهزد. در یرل  دید  در تاری  رور

هزا  ایگزا  رییزع و القبز لی در بعضی ال ررد ریزن وزازالان

)تزا  زرد  و همکزاررن   چ م بازیگارن  ازاهی یایتزه رهزد

1392.) 

رالاوز  باهکاا و الؤوسات الالی یکی رز فا ررزش تاین النابع 

بار  فی ای  و ت وعه   رالع و ريزا ب زز تزاین وزاز و 

ابله با چالز هزا  قزان حاضزا کارها  ها ک  ر بار  الق

رو . هظام الالی بزه النظز ر دوزتیابی بزه ریزن الازم بایزد 

ویاو  ها و خط ال ی هزا  الناوزبی رر در زالینزه هزا  

آال زشی و فژوه ی رت زا  همایزد. رت زا  چنزین ویاوز  

هایی الستلام آن رو  که یک هظام بزاهکی و الزالی ضزمن 

رر  باخ ردرر  رز شی   ها و رلگ   الناوب خط ال ی گزذ

در وط ح صالی ترمیم گیا ، هم به روتاهدرردها  صلمزی 

و هززم روضززاع ویاوززی، ر تمززاصی ، رقترززاد  و یاهنگززی 

 االعه ت  ه هماید. بنابارین با هگزاهی آوزیب شناوزاهه  و 

باروی وضعی  شاخ  ها  یاریندها  خط ال ی گذرر  

آال زشی در هظام باهکی و الؤوسات الالی خر صزی ک ز ر 

  رز هتزای  تحقیز  حاضزا ررهبادهزا  ضاور  رو . بع و

و دالند  در رروتا  آگاهی الدیارن باهکازا  خر صزی، 

الؤوسات الالی و شاکتاا  الزالی و حسزابدرر ، رز الیزارن 

واالایه گذرر  در رین ب ز با ت  ه به کمب دهزا و هقزا  

ق ت رین آال زشاا و همچنزین کمزک شزایاهی بزه ررتقزا  

روز همز دن  آگاهی هزا  کارکنزان ریزن الؤوسزات در بزه

 رین کادن فا قرد به رروتا رین در رط صات آهاا هماید. لذر

خزط ال زی  تأيیاگزذرر هقزز و رهمی  به صنای  با خأل و

با باب د صملکزاد کارکنزان و تحقز   گذرر  ها  آال زشی

رهدرف آهاا فژوهز حاضا ضمن ت صزیف و باروزی الزدل 

ها  التدرول در رین رالا به  باروی وضعی  شزاخ  هزا  

ال ی گزذرر  آال زشزی در هظزام بزاهکی خر صزی و خط 

 الؤوسات الالی غیا دولتی الی فادرزد. 

ها  خزط ال زی وؤرالت تحقی  شاالل الؤلفه ها و شاخ 

گذرر  در الؤوسات الالی غیادولتی ک  ر چه الی باشد؟ و 

ال زی گزذرر  آال زشزی در وضعی  ال  ز د یارینزد خزط

 الؤوسات الالی غیادولتی ک  ر چگ هه رو ؟ الی باشد.

 وش کارر

روش فژوهز باحسب هدف ت وعه ر ؛ باحسب هز ع      

کمّززی( رز هزز ع رکت ززایی تائیززد ؛ -درد ، آالی تززه )کیفززی

فیمای زی بز د. روش تحقیز  در -باحسب روش، ت صیفی

ب ز کیفی، درد  بنیاد و در ب ز کمّی، ت صزیفی رز هز ع 

فیمای ززی بزز د.  االعززه آالززار  در الاحلززه کیفززی شززاالل  

 12ویاوتگذرر  آال زشزی کزه تعزدرد تعدرد  رز خباگان 

هفا به روش هدیمند گل له بایزی در بحزث گزاو  کزاه هی 

ال ارک  درد  شدهد  و در ب ز کمّزی و در ب زز کمّزی 

الؤوسات   وتادو کارکنان  نیالعاوه و ارنیالد کلیه شاالل

هفا به روش  12هفا ب د، که در ب ز کیفی  3850شاالل 

هفا طبز   زدول  384گل له بایی و در ب ز کمّی تعدرد 

کا سی و ال رگان به روش خ شه ر  و ترزادیی رهت زاب 

شدهد. ربارر فژوهز شاالل فاو نااله الحق  واخته ب د که  
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در ب زز کیفزی فزز رز الطالعزه صمیز  البزاهی هظززا  و 

فی ززینه هززا  تحقیزز  ربتززدر وززؤرالت الرززاحبه تززدوین و 

هززا  الزم در الحززل کززار فژوه ززگا فززز رز همززاهنگی

ص ت و بزا  ر یایته و با روتفاد  رز ضبطش هد  حضالراحبه

ش هد  الکالمات الرزاحبه رر ضزبط کسب ر از  رز الراحبه

کاد تا کدها رر روت ارج کند و رلبته رین صمزل بعزد رز هزا 

گایز . در ب زز کمّزی هیزا هتزای   الرزاحبه صز رتبار 

ها به وویله کدگذرر  )کدگزذرر  بزاز، رهت زابی و الراحبه

یزا تحلیزل صزااللی تأییزد  و الح ر  الت ن الرزاحبه( و ه

رکت ایی طبقه بند  شد. در هاای  فاو نااله رز دو ب ز 

رط صات  معی  شزناختی و فاو زنااله الحقز  وزاخته 

ر  بز د. گاینه 10گ یه با طیف  92ت کیل شد که شاالل 

روریی فاو نااله در بعد کمّی رز روریی ظاها ، الحت ریی و 

ر و ورگار به کمک واز  روتفاد  شد و در بعد واز  رز همگا

هام ریارر لیارل روتفاد  و ال رد تأیید قارر گای  و در بحث 

کیفی رز هظاونجی رز ریارد خبزا  روزتفاد  و الز رد تأییزد 

قارر گای  و در بحث فایایی، آلفا  کاوهباخ آن بزا ضزایب 

تأیید شد. وپز درد  ها رز طای  آالار ت صزیفی و  871/0

 رر گایتند.روتنباطی ال رد تجایه و تحلیل قا

ها  خزط ال زی گزذرر  در الؤوسزات الؤلفه ها و شاخ 

الالی غیا دولتی ک  ر چه الی باشزد؟ بزا روزتفاد  رز روش 

درد  بنیززاد و تحلیززل وززؤرالت الرززاحبه بززا خباگززان و 

ریزارر کدگذرر  باز، الحز ر  و رهت زابی بزا روزتفاد  رز هام

MAXQDA  شزاخ   92درد  ها ه ان درد که رز الیان

الؤلفزه یاصزی قابزل  21صاالزل رصزلی و  6د، )گ یه( ال   

 شناوایی ب د. 

 یافته ها

 کلید  الطلعین رز هفا 12 با درد  ها  مع آور  بار      

 آال زشزی الزدیای  و ویاوزتگذرر   باگایزد  خباگان و

 در الزالی الؤوسات وتاد  العاوهین و الدیارن ، رووا شاالل

 شزاالل  نسی  یارورهی بی تاین .شد الراحبه تاارن شاا

 العزاوهین و الدیارن به الاب   درصد 8/57 العادل هفا 201

 و تاززارن شززاا الززالی الؤوسززات وززتاد  الززاد کارکنززان و

 به الاب   درصد 2/42 العادل هفا 147 با یارورهی کمتاین

 الزالی الؤوسزات وزتاد  زن کارکنان و العاوهین و الدیارن

 بزا  تحرزی ت الیزارن یارورهزی ب د. بی زتاین تاارن شاا

 و العززاوهین و الززدیارن بززه درصززد 1/49 العززادل هفززا 171

 و آن رز کمتزا و لیسزاهز تحریلی الدر  دررر  کارکنان

 بزه درصزد 1/10 العزادل هفزا 35 بزا هیا یارورهی کمتاین

 تحرززیلی الززدر  دررر  کارکنززان و العززاوهین و الززدیارن

 شزاالل رز هفزا 142 تعزدرد همچنزین دررد؛ تعلز  دکتا 

 .ب دهزد زلیسزاه ی ق تحریلی الدر  دررر  درصد 8/40

 2/32 العزادل هفزا 112 با خدال  وابقه یارورهی بی تاین

 خدال  وابقه دررر  کارکنان و العاوهین و الدیارن به درصد

 هفزا 58 بزا هیزا یارورهزی کمتزاین و وال 15 رلی 10 بین

 کزه کارکنزاهی و العاوهین و الدیارن به درصد 7/16 العادل

 دررد؛ تعلزز  دررهززد خززدال  وززابقه وززال 10 رلززی 5 بززین

 وزابقه دررر  درصزد 0/21 شاالل هفا 73 تعدرد چنینهم

 1/30 العزادل هفزا 105 تعزدرد و وزال 5 رز کمتا خدال 

 ب دهد.  وال 15 رز بیز وابقه دررر  درصد

 غیر دولتیمالی خط مشی گذاری آموزشی در مؤسسات های شناسایی شده تأثیرگذار بر . خالصه ای از ابعاد و مؤلفه1جدول 

Table 1.  Summary of the dimensions and components affecting educational policy making in non-

governmental financial institutions 
 

 سازه

 

 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه تعداد گویه بعد

ی 
ی گذار

ط مش
خ

ت 
ی در مؤسسا

آموزش

ی 
مال

ی
غیر دولت

 

 16 تأکید بر عوامل راهبردی در تدوین خط مشی

 5 ای علمی و مهارتی سیاستگذارانتوانایی ه

 3 تأکید بر واقع گرایی در تدوین خط مشی

 3 تأثیر احزاب سیاسی در تدوین خط مشی

 5تأثیر مسائل فرهنگی و اجتماعی در تدوین خط 
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 مشی

تأکید بر عوامل حمایتی مورد استفاده در تدوین خطط 

 مشی
10 

 5 استفاده از حمایتهای کشوری

 2 اده از جامعه علمیاستف

 3 استفاده از حمایت نهاد و ارگان ها دولتی

 19 توجه بر کیفیت آموزشی در تدوین خط مشی

 7 تأکید بر ارزیابی در تدوین خط مشی

 2 توجه بر رشد کارکنان

 10 تأکید بر عوامل آموزشی و پژوهشی

توجه بر زیرساختها و امکانات  آموزشی در تدوین خط 

 مشی
8 

 2 فراهم آوردن امکانات آموزشی

 4 اصالح ساختار سازمانی

 2 توزیع عادالنه بودجه در نظر گرفته شده

 13 توجه بر توسعه چندگانه در تدوین خط مشی

 3 توسعه اقتصادی

 3 توسعه سیاسی

 2 توسعه اجتماعی

 3 توسعه فرهنگی

 2 توسعه علمی

 26 ی خط مشی در تدوینتوجه برآثار اجرا

 7 رشد آموزشی

 8 رشد ارزشهای انسانی و اخالقی

 11 ایجاد زمینه توزیع عدالت

 

هتای  ه ان درد که رین ص رالل و الؤلفه ها صبارتند رز:صاالزل 

تأکید با ص رالل ررهبزاد  در تزدوین خزط ال زی شزاالل: 

ت رهایی ها  صلمی و الاارتی ویاوتگذرررن، تأکید با ورقزع 

اریی در تدوین خط ال ی، تأيیا رحارب ویاوی با تدوین گ

خط ال ی، تأيیا یاهنگ و  االعه در تزدوین خزط ال زی، 

صاالل تأکید با ص رالل حمزایتی الز رد روزتفاد  در تزدوین 

خط ال ی شاالل: روتفاد  رز حمایتاا  ک ز ر ، روزتفاد  

رز  االعه صلمی، روتفاد  رز حمای  هااد و ررگان ها دولتی، 

با کیفی  آال زشی در تدوین خط ال ی شاالل: صاالل ت  ه 

تأکید با ررزیزابی در تزدوین خزط ال زی، ت  زه بزا رشزد 

کارکنان، تأکید با ص رالل آال زشی و فژوه ی، صاالل ت  زه 

به زیاواختاا و رالکاهزات آال زشزی در تزدوین خزط ال زی 

شزاالل: یززارهم آوردن رالکاهززات آال زشزی، رصزز ح وززاختار 

در هظا گایته شزد ، صاالزل   وازالاهی، ت زیع صادالهه ب د ه

ت  ه با ت وزعه چندگاهزه در تزدوین خزط ال زی شزاالل: 

ت وعه رقتراد ، ت وعه ویاوی، ت وعه ر تماصی، ت وزعه 

یاهنگی و ت وعه صلمی، صاالل ت  زه باآيزار ر زار  خزط 

ال ی در تزدوین شزاالل: رشزد آال زشزی، رشزد ررزشزاا  

 رهساهی و رخ قی، ریجاد زالینه ت زیع صدرل  رو .

ال زی گزذرر  آال زشزی در عی  ال  ز د یارینزد خزطوض

الؤوسات الالی غیادولتی ک ز رچگ هه روز ؟ بزار  ریزن 

( روزتفاد  K-Sرومیاه ف ) -النظ ر رز آزال ن ک لم گاوف

 آالد  رو . 2شد  رو . هتای  ر ار  رین آزال ن در  دول

 نتایج آزمون نرمال بودن داده ها .2جدول 

Table 2. Data normality test results 

آثار اجرای خط مشی 

 آموزشی

توسعه 

 چندگانه

امکانات  

 آموزشی

کیفیت 

 آموزشی

عوامل 

 حمایتی

عوامل 

 راهبردی

 

 

 تعداد 262 262 262 262 262 262

 میانگین                                     پارامترها 510/5 381/5 481/5 592/5 692/5 224/5

 انحراف معیار 158/2 267/2 098/2 111/2 974/41 890/1

 کامل            بیشترین میزان کران باال 091/0 079/0 082/0 058/0 062/0 060/0
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060/0 

042/0- 

062/0 

054/0- 

056/0 

058/0- 

058/0 

082/0- 

057/0 

079/0- 

057/0 

091/0- 

 مثبت                                         تفاوت ها

 منفی

 اسمیرنوف–کولموگروف  zمقدار  476/1 281/1 332/1 937/0 001/1 968/0

 سطح معناداری 026/0 075/0 057/0 344/0 270/0 306/0

و با ت  ه بزه هاالزال بز دن  2با ت  ه به درد  ها   دول 

تزک  tت زیع درد  ها و القیاس یاصله ر  التغیاها رز آزال ن 

ر  در هم هه ر  روتفاد  شد. هتیجه آزال ن تی تزک هم هزه

 به تفکیک آورد  شد  رو . 6تا  3  درول

 

 تک نمونه ای در عامل عوامل راهبردی t. آزمون  3جدول 

Table 3. One-sample t-test of strategic factors 

 

 

T 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 ها تفاوت میانگین

 فاصله اطمینان

 میانگین

 حد باال حد پائین

 903/5 686/0 121/0 403/0 005/0 261 814/2 آموزشی تواناییهای علمی و سیاستگذاران

 764/4 -442/0 -028/1 -735/0 000/0 261 -940/4 واقع گرایی در تدوین خط مشی آموزشی

 656/4 -557/0 -129/1 -843/0 000/0 261 -815/5 تأثیر احزاب سیاسی در تدوین خط مشی آموزشی

شی تأثیر مسائل فرهنگی و اجتماعی در تدوین خط م

 آموزشی
509/3 261 001/0 505/0 221/0 788/0 005/6 

 

 تک نمونه ای در عامل عوامل حمایتی t. آزمون  4جدول 

Table 4. One-sample t-test of supportive factors 

 

 

T 
 

درجه 

 آزادی
 ها تفاوت میانگین سطح معناداری

 فاصله اطمینان

 میانگین
 حد باال حد پائین

 066/6 866/0 266/0 566/0 /000 261 715/3 حمایتهای کشوری استفاده از

 124/6 936/0 311/0 624/0 /000 261 933/3 استفاده از جامعه علمی

 949/4 -256/0 -845/0 -550/0 000/0 261 -679/3 استفاده از حمایت نهاد و ارگان ها دولتی

 

با ت  ه به درد  ها  به دوز  آالزد  و بزه بارگتزا بز دن 

رن الیاهگین شاخ  ها  ت رهایی ها  صلمی و الازارتی الیا

(، تأيیا السائل یاهنگی و ر تمزاصی 903/5ویاوتگذرررن )

(، ت وعه رقترزاد  005/6در تدوین خط ال ی آال زشی )

( ، ت وزعه ر تمزاصی 311/6( ،  ت وعه ویاوزی )001/6)

(، ت وززعه صلمززی 036/6( ، ت وززعه یاهنگززی )494/6)

( و رشززد ررزشززاا  323/6(،  رشززد آال زشززی )343/6)

( روتفاد  رز حمایتاا  ک ز ر  944/5رهساهی و رخ قی )

 ( ، ررزیابی در 124/6(روتفاد  رز  االعه صلمی )066/6)

 

(، ت  ززه بززا رشززد 798/5تززدوین خززط ال ززی آال زشززی )

(، 948/5(، ص رالل آال زشی و فژوه زی )858/5کارکنان )

تار ( و رص ح وزاخ085/6یارهم آوردن رالکاهات آال زشی )

تزز رن (  الززی5/5( رز الیززاهگین  االعززه )999/5وززازالاهی )

هتیجه گای  که رز هظا الدیارن و العاوهین الؤوسات الزالی 

رین الؤلفه ها در یارینزد خزط ال زی گزذرر  بزه دروزتی 

تدوین و در حال حاضا در وضعی  الطل بی بسا الی باهزد. 

بع و  با ت  ه به ک چکتا ب دن الیارن الیاهگین الؤلفه ها  

(، تزأيیا 764/4اریی در تدوین خط ال ی آال زشی )ورقع گ
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(، 656/4رحارب ویاوی در تدوین خزط ال زی آال زشزی )

(، 949/4روتفاد  رز حمای  هازاد و ررگزان هزا  دولتزی )

(  رز الیزاهگین  االعزه 905/4ریجاد زالینه ت زیزع صزدرل  )

ت رن هتیجه گای  که رز هظا الدیارن و العزاوهین ( الی5/5)

ین الؤلفه هزا در یارینزد خزط ال زی الالی الؤوسات الالی ر

گذرر  آال زشی بدروتی تدوین ه د  و در حال حاضزا در 

 وضعی  الطل بی به وا همی باهد.

 یریگ جهیبحث و نت

 خزط شزاخ  هزا  و هزا الؤلفزه»در رربطه با وؤرل:      

 ک ز ر غیادولتی الالی الؤوسات در آال زشی گذرر  ال ی

وزؤرالت  لیزو تحل ادیزرز روش درد  بن روزتفاد « چیس ؟

بزا  یو رهت زاب  باز، الح ر  الراحبه با خباگان و کدگذرر

درد  ها ه ان درد که رز  MAXQDA ریاررروتفاد  رز هام

و  یبعزد رصزل 6( ال  ز د، هیشاخ  )گ  92 انیرز ال انیال

شزاالل تأکیزد بزا ص رالزل  ی و  د دررد که الؤلفه یاص 21

و  یصلمز  هزا یی) ت رهزای خزط ال ز نیدر تزدو  ررهباد

خط  نیدر تدو ییتأکید با ورقع گار اوتگذرررن،یو یالاارت

تزأيیا  ،یخزط ال ز نیبزا تزدو یاویتأيیا رحارب و ،یال 

( تأکیزد بزا ص رالزل یخط ال ز نییاهنگ و  االعه در تدو

)روزتفاد  رز ی خزط ال ز نیال رد روتفاد  در تدو یتیحما

روزتفاد  رز  ،یروتفاد  رز  االعزه صلمز ، ک  ر  تاایحما

 یآال زشز  یزفی( ت  ه با کیها دولتهااد و ررگان   یاحم

خزط  نیدر تزدو یابیز)تأکید بزا ررزیخزط ال ز نیدر تدو

و  یت  ه با رشد کارکنان، تأکید با ص رالزل آال زشز ،یال 

در  یو رالکاهززات آال زشزز اوززاختاای( ت  ززه بززه زیفژوه زز

رصز ح  ،ی)یارهم آوردن رالکاهزات آال زشزیخط ال  نیتدو

ر هظا گایته شد ( ع صادالهه ب د ه دیت ز ،یواختار وازالاه

)ت وزعه  یخزط ال ز نیت  ه با ت وعه چندگاهزه در تزدو

ت وززعه  ،یت وززعه ر تمززاص ،یاوززیت وززعه و ، رقترززاد

در  یخط ال ز  ( ت  ه باآيار ر اریو ت وعه صلم ییاهنگ

 ،یو رخ قز یرهسزاه  رشزد ررزشزاا ،ی)رشد آال زشنیتدو

  رروزتا رشزد. د ییصزدرل ( شناوزا عیزت ز نزهیزال جادیر

فزززژوهز  ایتزززهیبزززا  ایتزززه،ی نیزززر ، هبزززادص رالزززل رر

ال حززد و  ییو  صززفا 2016و همکززاررن    یلباری)وزز ها

  .باشد ی( هماهنگ ال1395  ایه یی ح

 یارینزد ال  ز د وضزعی » همچنین در رربطزه بزا وزؤرل:

 غیادولتزی الزالی الؤوسزات در آال زشزی گذرر  ال یخط

 ال  ز د وضزعی  بزدرهیم رینکزه بار « رو ؟ ک  رچگ هه

 الزالی الؤوسزات در آال زشزی گزذرر  ال زی خزط یاریند

 رصزلی ص رالزل بایزد ربتزدر روز ، چگ هزه ک  ر غیادولتی

 روزتفاد   ا  هاالالیته آزال ن رز روتفاد  با شد  شناوایی

 قزارر باروی ال رد غیافاررالتایک یا فاررالتایک آزال هاا  رز

 روزمیاه ف -ک لم گاوف آزال ن رز النظ ر رین بار  گیاد،

(K-S)  ها درد  ت زیع ب دن هاالال به ت  ه با. شد روتفاد 

 ر  هم هزه تزک t آزالز ن رز التغیاهزا ر  یاصزله القیاس و

 .شد روتفاد 

 العنزادرر  وزطح و آالزد  بزه دوز  ها  درد  به ت  ه با

 الؤلفزه 4 ریزن در آزالز ن کزه هتزای  ه زان درد آزال ن ها 

 گاریزی ورقزع ویاوزتگذرررن، الاارتی و صلمی ها  ت رهایی)

 ویاوی رحارب تأيیا آال زشی، گذرر   یال خط تدوین در

 و یاهنگزی السزائل تزأيیا و آال زشزی ال ی خط تدوین در

 بزا العنزادرر بز د.( آال زشزی ال ی خط تدوین در ر تماصی

 ت رهزایی شزاخ  2 الیزاهگین الیارن ب دن بارگتا به ت  ه

 تززأيیا و( 903/5) ویاوززتگذرررن الاززارتی و صلمززی هززا 

 آال زشزی ال ی خط تدوین در ر تماصی و یاهنگی السائل

 گایز  هتیجزه ت رنالی( 5/5)  االعه الیاهگین رز( 005/6)

 دو ریزن الزالی الؤوسات الالی العاوهین و الدیارن هظا رز که

 بدروزتی آال زشزی گزذرر  ال زی خزط یارینزد در الؤلفه

. باهزد الی بسا الطل بی وضعی  در حاضا حال در و تدوین

 لفهالؤ 2 الیاهگین الیارن ب دن ک چکتا به ت  ه با طایی رز

 تأيیا و( 764/4) آال زشی ال ی خط تدوین در گاریی ورقع

 رز( 656/4) آال زشزی ال ی خط تدوین در ویاوی رحارب

 هظزا رز کزه گایز  هتیجزه ت رنالی( 5/5)  االعه الیاهگین

 در الؤلفزه دو ریزن الزالی الؤوسات الالی العاوهین و الدیارن

 و ه زد  تدوین بدروتی آال زشی گذرر  ال ی خط یاریند

 .باهد همی بسا الطل بی وضعی  در احاض حال در
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به هظزام  یابیدوت  ت رن گف  بار یال ایتهی نیر نییتب در

  یایبزه الزد ازیزه یدر الؤوسات آال زش یآال زش کپارچهی

 میترزم  در رروزتا ژ یزبزه و یرط صات کپارچهیکارآالد و 

 یصلمز  ها ییالؤلفه ت رها  رو . در رروتا  ضاور  ایگ

  فزژوهز هزا ایتهیبا  ایته،ی نیر اوتگذرررن،یو یو الاارت

 و همکززاررن یب ز ززاه ییاهزز 1388و همکززاررن  ی)رلزز ره

الؤلفزه   در رروزتا ( همس و .2016و ک رکماز  1389

بزا  ایتزه،ی نیزر ،یخط ال ز نیدر تدو ییتأکید با ورقع گار

( همس  و 1389و همکاررن  یب ز اه یفژوهز )یاه ایتهی

 رن گف  کزه ت یال ایتهی نیر نییباشد. در تب یهماهنگ ال

 دیزبا یدر الؤوسات الزال یآال زش  ها او یررهبادها و و

وازالان و   ازهایش د که روال الطاب  با ه نیتدو  به گ هه ر

 دیزبا یعنزیشز هد.  نیکارکنان تدو  ازهایدوالا با رواس ه

و آهگزا   ادیزصز رت گ  یزبه ط ر دق یآال زش یونج ازیه

  ترزادرهزدرف رق  در رروزتا ییطاح ها ازها،یالطاب  با ه

الؤلفزه تزأيیا رحزارب   تا. در رروزادیزالؤوسات ص رت گ

 اتیز)ل  و  ایتهیبا  ایته،ی نیر ،یخط ال  نیبا تدو یاویو

در صزنف  یاویو  ( همس  رو . رص ال رهجمن ها2017

  الناوب بزار یبا یارهم آوردن چارچ ب یالال  ها ستمیو

 اریزالطالعزات خز د رر در رخت  یهتزا ،یالزال نیرص ح قز ره

الؤلفزه   وزتادهنزد.در رر یقارر الز یالؤوسات الال ارنیالد

بزا  ایتزه،ی نیر ،یخط ال  نیتأيیا یاهنگ و  االعه در تدو

و  یطزالب 1395و همکزاررن   )رکبزا  فژوهز هزا ایتهی

  ( هماروتاو .1388و همکاررن   یرل ره  1395همکاررن 

  باهااله هزا  باگارر  ال تلف در رروتا  وتادها  یحما

باهاالزه هزا  نیال تلف به روهد ر  هااویو تدرر  ه یآال زش

  تاایالؤلفه روتفاد  رز حما  در رروتا دررد.  یرهم اریبس

فژوهز )چیزاب رو و همکزاررن  ایتهیبا  ایته،ی نیر ، ک  ر

ت رن گف  که  یال ایتهی نیر نییتب ر( همس و . د2010

در ورقع چاخه رقتراد ک ز ر و گزادش  یالال  ها ستمیو

کزه  یکنند. السزلما زالزاه یال  یک  ر رر هدر یو الال یف ل

ش د، قزدرت الزاه ر ک ز ر در   یهدر یچاخه به خ ب نیر

  . در رروزتاایز یخ رهزد  زیریزار ایه یرلملل نیصاصه ب

 نیزر ،یدولتز  هااد و ررگزان هزا  یالؤلفه روتفاد  رز حما

و چیزاب رو و 2018 ینسکی)ل ب فژوهز ها ایتهیبا  ایته،ی

باشززد. تمززام  ی( همسزز  و هماهنززگ الزز2010همکززاررن 

 یدر الؤوسات الال یبه روهد ت وعه آال زش ابطیز  ررگاهاا

در  یآال زش  یفیصاالل ت  ه با ک  .در رروتاندیکمک هما

فززژوهز  ایتززهیبززا  ایتززه،ی نیززر ،یخززط ال زز نیتززدو

تاهززگ و همکززاررن   2016و همکززاررن    یلباری)وزز ها

 ایتزهی نیزر نییباشد. در تب ی( همس  و هماهنگ ال2016

در  یآال زشز  اوزتگذرریو ایکزه در السز ت رن گفز  یال

رز  یآال زشز  یزفیت  زه بزه بزاال بز دن ک یالؤوسات الال

 .باخ ردرر رو   ر ژ یو  یرهم

رهعکززاس  جززهیرخزز ق هت یسززتیر  بادر هززا هظززام حایززه

هنجارها  دروهی حایه و رحساس تعاد رخ قزی رز وز   

ریارد و هاادها  ت رری باشد، هه آهکه در قالزب بایزدها و 

دها  رخ قی به آهاا تحمیل ش د. در فاو  بزه وزؤرل هبای

 یآال زشز  گذرر یخط ال   ه ان درد که رلگ   یدوم هتا

شزاالل تأکیززد بززا ص رالززل  یدولتزز ایززدر الؤوسزات الززال غ

و  یصلم  ها ییشاالل: ت رها یخط ال  نیدر تدو  ررهباد

خط  نیدر تدو ییتأکید با ورقع گار اوتگذرررن،یو یالاارت

تزأيیا  ،یخزط ال ز نیبزا تزدو یاویو تأيیا رحارب ،یال 

تأکیزد بزا ص رالزل  ،یخط ال ز نییاهنگ و  االعه در تدو

شاالل: روتفاد   یخط ال  نیال رد روتفاد  در تدو یتیحما

روزتفاد  رز  ،یروتفاد  رز  االعه صلم ، ک  ر  تاایرز حما

 یآال زشز  یزفیت  ه با ک ،یهااد و ررگان ها دولت  یحما

 نیدر تزدو یابیزبزا ررز شاالل: تأکیزد یخط ال  نیدر تدو

ت  زه بزا رشزد کارکنزان، تأکیزد بزا ص رالزل  ،یخط ال ز

و رالکاهززات  اوززاختاایز بززهت  ززه  ،یو فژوه زز یآال زشزز

شاالل: یارهم آوردن رالکاهات  یخط ال  نیدر تدو یآال زش

صادالهه ب د زه در  عیت ز ،یرص ح واختار وازالاه ،یآال زش

خزط  نیهظا گایته شد ، ت  ه با ت وعه چندگاهه در تزدو

ت وزعه  ،یاوزیت وزعه و ، شاالل: ت وزعه رقترزاد یال 

باآيزار   زهت  ،یو ت وزعه صلمز یت وعه یاهنگ ،یر تماص

رشزد  ،یشاالل:رشزد آال زشز نیدر تزدو یخط ال   ر ار

صزدرل   عیزت ز نزهیزال جزادیر ،یو رخ ق یرهساه  ها ررزش

وؤرل و م بزا ت  زه بزه دوز   شد. در فاو  به ییشناوا
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وطح قابزل  دربارزش   که آالار  ها ش دیآالد  ال اهد  ال

 یخزط ال ز  گای  رلگ  جهیهت ت رنیقارر دررهد و ال یقبل

 یواختار الناوب  دررر یادولتیغ یدر الؤوسات الال  گذرر

 ایز یحاضزا،  ایتهیتأیید  ایدر خر ص رد   ر ایتهی رو .

و   نیالززدیارن و العززاوه دگا یززحاضززا رز د  یززتحق .ه ززد

در شزاا تازارن رهجزام  یدولت ایکارکنان الؤوسات الالی غ

 ایوازالاهاا و  ایدر وا نیو العاوه ارنیبه هظا الد دیشد  و با

 نیزدرد. ر میتعمز ا یزبزا رحت گزاید  در شااها و روتاهاا

باشزد و  یالز 1398-99 یزالزاه طزهیالحدود به ح  یتحق

درد.  میتعم گاید  ت رن به والاا یال ا یرحتآن رر با   یهتا

 لیزو تکم عیزها در ت ز یرز آزال ده یباخ فیضع  همکار

 لیزها هزاق  تکمرز فاو نااله یباخ کهیفاو نااله، بط ر

بزه صنز رن ریز    یزه د  ب د که در هاا لیتکم ایشد  و 

 الحس ب شد.  یآزال ده

چ ن در رین باروی ال ز   شزد کزه رز هظزا الزدیارن و 

العاوهین الؤوسات الالی روزتفاد  رز حمایتازا  ک ز ر  و  

تزدوین خزط ال زی گزذرر  روتفاد  رز  االعه صلمزی، در 

آال زشی الؤيا رو ، لذر به الجایان و الدیارن آال زشی ریزن 

الؤوسات فی نااد الی ش د که در السیا رت ا  ویاوزتاا  

آال زشززی بززار  ریززن الؤوسززات رز ف ززتیباهی و حمایزز  

هاادها  ال تلف ک  ر روتفاد  هماینزد. همچنزین رز هظزا 

الت ررززین و خباگززان ریززن زالینززه الدززل رقترززاددرهان و 

 بگان رقترزاد  در ریزن زالینزه بازا  النزد شز هد. زیزار ه

الؤوسات الالی و ف لی ک  ر به صن رن یکی رز قطزب هزا  

الام که وکان درر رقتراد و گادش الزالی ک ز ر هسزتند، 

صمل الی کنند و ال یقی  آال زشی آهاا باصث ال یقی  همه 

 اهبه ک  ر خ رهد شد. همچنین در زالینه الؤلفه روتفاد  

و ررگان هزا دولتزی در یارینزد خزط ال زی رز حمای  هااد 

گذرر  به الجایان و الدیارن رین الؤوسزات کزه در حیطزه 

ترمیم گیا  و ویاوتگذرر  آال زشی خدال  الی کننزد، 

فی نااد الی ش د که در زالینه رت ا  ویاوتاا  ال رد هظا 

بار  رین الؤوسات با روزتفاد  رز رریاهزی هزا  ال تلزف رز 

باخ ردرر ش هد. زیار يما   حمای  هاادها و ررگاهاا  دولتی

رین آال زشاا به ص رت الستقیم و غیا الستقیم بزار  ریزن 

 اشدررگاهاا هیا الی ت رهد رياب ز ب
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 غیر دولتیمالی خط مشی گذاری آموزشی در مؤسسات های  وضعیت شاخصررسی ب
 

 دکتار  الدیای  آال زشی، دره گا  آزرد رو الی ورحد تنکابن، تنکابن، ریارن..ه: سعید بخشی زاد

ه زگا  صض  هیئ  صلمی، گاو  الباهی باهااله دروی، فژوه کد  باهااله ریا  دروی و ه آور  ها  آال زشی، فژو :*حیدر تورانی

 الطالعات آال زش و فاورش، تاارن، ریارن.

صض  هیئ  صلمی، گاو  الدیای  آال زشی، دره زکد  روره ناوزی و صلز م تابیتزی، دره زگا  آزرد روز الی ورحزد  :علی خلخالی

 تنکابن، تنکابن، ریارن.
 

   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

کد  باهااله ریزا  دروزی و هز آور  هزا  آال زشزی، صض  هیئ  صلمی، گاو  الباهی باهااله دروی، فژوه  مسؤول: سندهینو*

 فژوه گا  الطالعات آال زش و فاورش، تاارن، ریارن.
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الالی خط ال ی گذرر  آال زشی در الؤوسات شاخراا   باروی وضعی  فژوهز حاضا با هدف چکیده:

عه ر  و رز هظا ه ع درد  ها آالی ته رکت ایی الت رلی، رهجام شد. روش تحقی  به لحاظ هدف ت وغیا دولتی 

 االعزه در ب ز کیفی به روش درد  بنیاد و در ب ز کمّی به روش ت صیفی رز ه ع فیمای زی رهجزام شزد. 

  وزتادو کارکنزان  نیالعزاوه و ارنیالزد کلیزه و در ب ز کمّیخباگان آالار  در ب ز کیفی تعدرد  رز 

 384تعزدرد  هفا به روش گل له بایی و در ب ز کمّزی 12 ز کیفی هفا ب د. در ب 3850شاالل الؤوسات 

و تأییزد  846/0بزا ضزایب  CVR. همچنزین ربارر تحقی  فاو نااله الحق  واخته ب د هفا رهت اب شدهد.

که ربعاد و الؤلفه ها  خط ال ی گذرر  آال زشی  تأیید شد و یایته ها ه ان درد 871/0فایایی آن با ضایب 

)ت رهایی صلمی و الاارتی ویاوتگذرررن آال زشی، تأکید با ورقع گاریی  با ص رالل ررهباد  تأکید-1صبارتند رز 

در تدوین خط ال ی آال زشی، تأيیا رحارب ویاوی با تدوین خط ال ی آال زشی، تأيیا یاهنزگ در تزدوین 

مزی، روتفاد  رز حمایتاا  ک  ر ، روتفاد  رز  االعه صل ) تأکید با ص رالل حمایتی -2 خط ال ی آال زشی(

ت  ه با کیفی  آال زشی) تأکید با ررزیزابی در تزدوین خزط ال زی -3روتفاد  رز حمای  ررگان ها دولتی( 

ت  زه بزه زیاوزاختاا و رالکاهزات -4 تأکید با ص رالل آال زشی و فژوه ی(ت  ه با رشد کارکنان، آال زشی، 

ت  ه با ت وزعه -5( ب د ه آال زشی )یارهم آوردن رالکاهات آال زشی، رص ح واختار وازالاهی، ت زیع صادالهه

ت  ه باآيار ر ار  خط ال ی آال زشزی - 6یاهنگی و صلمی( چندگاهه )ت وعه رقتراد ، ویاوی،ر تماصی، 

 .)رشد آال زشی، رشد ررزشاا  رهساهی و رخ قی، ریجاد زالینه ت زیع صدرل (

وزعه صلمزی، خط ال ی گذرر  آال زشی، الؤوسات الالی غیا دولتی، ت وعه رقتراد ، ت  کلیدی: واژگان

 .ت وعه یاهنگی
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 


