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Abstract 
Porpose: The main purpose of the research is to provide a model for policymaking in 

non -government schools. 

Method: In this applied study, the method of navigation was used by using theme 

analysis that in the qualitative part of the semantic pattern and in the quantitative part, 

the interpretation of the interpretation of the interpretation (ISM) was used to 

determine relationships. The statistical population in the qualitative part includes 20 

interviewees (policymakers, professors and senior executives) with semi -structured 

interviews and a little 1140 schools of three Khorasan provinces with simple random 

sampling method with validity and endurance. 

Findings: The result of this study shows that policy -based policy is: 0.72 Investment 

of Government Aid 0.87 Managers 0.74 Teachers Executive Factors 0.75 Educational 

Equipment 0.81 Government Laws 89 /0 Banking System 88.88 Tax and 0/73 

Municipalities and Municipalities and Urban Development Organizations 0/30 

Society Partnerships Experts Partnerships 08.8 Coordination University Coordination 

Council Coordination Council 0.81 Specialist School School School Special Schools 

The construction of 0.33 was 0.65 than the average of 0.65, which was rejected and 

accepted. 

Conclusion: Strategies are mostly derived from lower level indicators. The first level 

is the most effective and sixth level of factor (government laws). Also (investment, 

expert founders and educational equipment, government assistance and coordination 

council, special schools, Supervision Council and Partnership Experts) are the most 

important factors affecting policy making that should be taken into consideration. 

 

Keywords: policy, policymaking, non -governmental, private schools. 
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Non-governmental schools in the new policy model 

 

Purpose: The non -governmental school organization requires the analysis of the system of thinking 

and permanent repair in the way of policy making for the necessary agility. Politics for education, 

whether in government or non -governmental sectors, according to Article 110 of the Constitution, must 

be extensive and comprehensive and prevent the factors that have a negative impact on its changes. The 

main purpose of the research is to provide a model for policy -making in non -government schools. 

Materials and methods: Group decision -making technique means that several individuals' opinions 

are obtained in the process of comparison. The ISM method can be integrated in two ways: 

Frequent method: In this method the majority view is selected as the final opinion. 2- Fashion: If we 

have several experts, each of which has an SSIM matrix, we must integrate them. 

The statistical population that was investigated included two part: in the qualitative sector included all 

policy experts, professors and senior executives in the ministry, with 10 of the interviews, 10, and a 

little bit; Includes managers, deputies and deputies and 16,000 schools; The sampling method of this 

community was randomly conducted and dedicated to the three provinces of North Khorasan, Razavi 

and South. A total of 1140 schools were questioned and questioned through the questionnaire. One of 

the most important parts of scientific research is the study of data and their analysis. The first section 

deals with analyzing the data of the qualitative section obtained by the semi -structured interview tool. 

In this section, the oral statements of each of the interviews will be presented first, and after the verbal 

propositions, the open codes of each will be determined, and then the central coding of the interviews, 

based on open face codes, will be based on open face codes. It will be taken and then central codes will 

become dimensions (selective codes) and ultimately the conceptual research model will be presented in 

accordance with the above three steps. In the second part; According to the central codes and dimensions 

identified in the previous section, the researcher -made questionnaire was arranged and after the validity 

and reliability of the tool and distribution in the statistical population, the data obtained by the ISM 

method was analyzed. 

Results and discussion: Selected coding results are: First stage of coding factors: Capital (investment), 

executive staff (managers, teachers, factors), hardware (educational equipment) macro level 

(government -approved laws, banking system, tax system, insurance, municipal and urban 

organizations) environment Wisdom (Partnership Experts, Cultural University Education, Coordination 

Council, Supervision Council, Specialist Founders), Society (Society Culture, Society's Income, Level 

of Society Literacy, Special Schools (Gifted Schools, Public Schools). 

- In the second phase, these factors were finalized using the questionnaire tool and the analysis method. 

Investment, Government Assistance, Managers, Teachers, Executive Agents, Educational Equipment, 

Government Laws, Banking System, Tax and Insurance System, Partnerships Experts, Cultural 

University Training, Constituent Coordination Council, Specialist Founders, Schools, Supervisory 

Council The variable of the community and the municipal and municipal organizations has been 

eliminated. 

- In the third step, the final model is provided by the ISM method. 

The result of this study shows that policy -based policy -based policy is: 0.72 Investment of Government 

Aid 0.87. 74.74 Teachers Executive Agents 0.75 Educational Equipment 0.81 Government Rules 

Approved Government System 088/88 Taxes & Tax 73.73 Municipalities and Municipalities and 

Municipalization Organizations 0/330 Society Partnerships Experts Partnerships 08.8 Coordination 

University Coordination Council Coordination Council 0.81 Specialized School School School Special 

Schools 0 The community was 0.65 below the average, which is rejected and accepted. 
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Conclusion: The non -governmental school organization requires the analysis of the system of thinking 

and permanent repair in the way of policy making for the necessary agility. Politics for education, 

whether in government or non -governmental sectors, according to Article 110 of the Constitution, must 

be extensive and comprehensive and prevent the factors that have a negative impact on its changes. Non 

-governmental institutions, especially in education, if he wants to think about his survival; It is necessary 

to pay attention to two basic dimensions. First, one should look at the market and the resulting shots, 

and in the next step, look at the competition with your fellow citizens. Therefore, in a competitive 

environment, it is necessary to examine the current situation every day and to increase the student 

quantity and the quality of education and services; If this is also visible in the units. With the increase 

in the number of non -governmental students, the revenues of these institutions will also increase, and 

these institutions will be able to compete with other institutions in today's turbulent and variable world 

and stand up to their feet. The main purpose of the research is to provide a model for policy -making in 

non -government schools. Strategies are mostly derived from lower level indicators. The first level is 

the most effective and sixth level of factor (government laws). Also (investment, expert founders and 

educational equipment, government assistance and coordination council, special schools, Supervision 

Council and Partnership Experts) are the most important factors affecting policy making that should be 

taken into consideration. 

Keywords: policy, policymaking, non -governmental, private schools. 
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 چکیده

 باشد. یم یردولتیدرنظام مدارس غ یگذار استیس یبرا یپژوهش ارائه مدل یهدف اصل هدف:

انجام شده است. در بخش  یشیمایپ ختهیبه روش آم است و یپژوهش پژوهش حاضر کاربرد روش کار:

ــاز ،یتم استفاده شد. در بخش کم لیازروش تحل یفیک ـــ ــا تار یاز روش مدلسـ ـــ ــ یسـ ـــ  یریتفسـ

(ISM) ستفاده گرد نییجهت تع شونده 20شامل  یفیدربخش ک ی. جامعه آماردیروابط ا صاحبه   نفر م

 یودربخش کم افتهیسـا تار  مهین ی( با مصـاحبه هایعال رانیو مد دیاسـات ،یرگذا اسـتی) برگان سـ

 یم ییایو پا ییساده با اثبات روا یتصادف یریمدرسه سه استان  راسان بوده که با روش نمونه گ 1140

 باشد.

عبارت است از:  یفاز یعدد نیانگیبراساس م یگذار استیدهد، س یپژوهش نشان م نیا ندیبرآ نتایج:

ـــرما لت  زانی، م72/0 یگذار هیس مد87/0کمک دو مان74/0 رانی،  مل اجرا73/0، معل ، 75/0 یی، عوا

 ی، سازمانها73/0 مهیو ب اتی، مال88/0 ی، نظام بانک89/0 یمصوب دولت نی، قوان81/0 یآموزش زاتیتجه

ساز یشهردار شهر شارکتها 65/0، آحاد جامعه 33/0 یو مسکن و  سان م شنا شگاه 8/0، کار ، آموزش دان

نظارت  ی، شورا78/0، مدارس  اص  78/0ن متخصص ، موسسا81/0 یهماهنگ ی، شورا8/0  انیفرهنگ

سازمان ها88/0 ساز یشهردار ی. چون  شهر سکن و   نیانگیاز م 65/0آحاد جامعه بوده و  33/0 یو م

 قرارگرفته است. رشیمورد پذ هیتر بوده رد شده و بق نییاپ

 نیرتریسطوح پایین تر هستند.  سطح اول، اثرپذ یراهبردها بیشتر برگرفته از شا ص ها نتیجه گیری:

ششم  عامل  )قوان سطح   شدیعامل م نیدولت( اثرگذارتر نیو  سرمابا سسان  ،یگذار هی. همچنین  ) مو

نظارت  یموسسان، مدارس  اص، شورا یهماهنگ یکمک دولت و شورا ،یآموزش زاتیمتخصص و تجه

مورد توجه بیشتری  دیباشندکه با یم یگذار استیس مشارکت ها( مهمترین عوامل موثر بر نو کارشناسا

 قرار بگیرند.
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 مقدمه

دور  پذیرش تحول برای ســـازمان نیازمند جســـارت و

بردن  بین تحول برای از .شــدن از جمود و مودگی اســت

تایی   مودگی و ـــ هدایس باره رخ می  د کت،  نیز در . ال

ـــرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحوالت جدید  ض

موج دریا تجربه ترسناکی است، اگر در مقابل آن »گوید می

شه ای پرتاب می کند،  شما را به گو ستادگی کنید   ولیای

ه اگر بر آن سوار شوید، می تواند در زمان کوتاهی شما را ب

ـــاکن و بی تحرم نمی جای دوری ببرد. تواند ،مدیریت س

موج یا آن را غرق می کند و  ،مدت زیادی به طول انجامد

باقی می ته،  مدیریت در گل فرو رف ـــتی این  ند یا کش ما

تحول درنتیجه تعامل، باعث موفقیت های  (.1374 )الکت

با توجه به طرح های بیشـــتر در تحقت نتایو  واهد بود و 

ــنا تی، مطالعات نقش مهمی در درم ما از اینکه روش  ش

بازیگران غیر سیستم انجام می دهد و چگونگی تعامل آنها 

با  یامدهای پژوهش  ها / پ ـــت. محدودیت  با مدارس اس

ــتفاده از یک چارچوب نوین، پژوهش ها در مورد تعامل  اس

ســازمان های مردم نهاد از طریت یک چارچوب  -مدرســه 

ســتم های مدرســه را به عنوان مفهومی منســجم که ســی

بطور  الصه و با تمرکز بر تقاطع آموزش  سیستم های باز،

با  مان  حال همز ند، در عین  مان متمرکز می ک و ســـاز

ـــتم نیز به عنوان مربوطه رفتار می کند )کوهن و  ـــیس س

 (. 2018همکاران  

 اگرکه و پرورشآموزش  در ویژهبه غیردولتی مؤسسات:

ــت الزم بنماید؛ فکری ود  بقای برای  واهدمی  دو به، اس

 به نگاه باید یک اول. داشته باشد را الزم توجه اساسی بعد

شی و  یزهایافت  و بازار شته آن از نا ، بعد در مرحله و دا

گاهی له به هم  ن بت مقو قا ید  ویش همنوعان با ر ما . بن

 وضــعیت هرروز که هســت الزم رقابتی فضــای در بنابراین

 وکیفیت آموزی دانش کمیت افزایش به و بررسی را موجود

ـــد؛  دمات وارائه آموزش ـــئله این چنانچه  بیندیش  مس

 تعداد افزایش با. اســت وتامل رویت قابل نیز دردانشــگاهها

 مؤسسات این درآمدهای ،غیردولتی مؤسسات دانشجویان

ـــات این و یافت  واهند افزایش نیز ـــس  را این توان مؤس

ـــت  واهند  با امروزی متغیر و متالطم دنیای در که داش

سات سایر س ستند. دوم   ود پای سر و کنند رقابت مؤ بای

سات این کیفیت افزایش اینکه س  که شد  واهد سبب مؤ

ـــیل افرادی کلمه واقعی معنی به  به توانمند و کردهتحص

 و علمی باالی توان با که افرادی. شوند داده تحویل جامعه

شته در عملی  هایزمینه بود  واهند قادر  ود نظر مورد ر

شرفت شور پی شد برای عاملی و سازند فراهم  ود را ک  و ر

 حســـین نژادکریمی) باشـــند  ود جوامع پایدار توســـعه

 .(1398  وهمکاران

ست و  ستثنی نی ضوع م آموزش و پرورش هم از این مو

برای این منظور باید . باید تحوالت ســـریعی را ایجاد نماید

ـــت ـــیاس غیردولتی یکی از بخش  . مدارسگذاری نمایدس

شور را  شی ک شی بخ ست که نیاز اجتماعی و آموز هایی ا

، غیردولتی های تامین می کند.  باید اذعان کرد که سازمان

ــاً که ــود می گفته مدنی جوامع آنها به بعض ــطح در، ش  س

عه هداف به  دمت برای المللی بین و ملی، جام   اص ا

 تعاونی هیتما و شوند می سازماندهی سیاسی یا اجتماعی

شاید بهتر است بگویم  .(2020تجاری )ژان فولگر  نه دارند

ست که با ایجادنظام مراحل عمودی یا افقی بدون قطع  ی ا

ـــول هدف در محیط  ییا بعد یقبل حلارابطه با مر تا وص

شته و یا فضای مجازی و پیرامون   اجرا می گردد.حضور دا

با ابزاراالت  عالم  له حتی در کوچکترین ذرات  ـــئ این مس

به همان منوال در  ـــد ؛  باش بل دریافت می  قا تکنولوژی 

دارند تا  یسازمان ها  نظام شتریبعظیم ترین اجزای عالم.  

ـــل کنند که توانا نانیاطم  آنها به یتیریو مد یفن ییحاص

شد ستمر حفظ  واهد  صدیقه  طور م صفهانی  )طوطیان ا

 (.1398ن وهمکارا

ـــت  ـــیاس چه دربخش گذاری درآموزش و پرورش س

ـــل  دولتی وچه دربخش غیردولتی نداول اص  110طبت ب

سترده و همه سی، باید گ سا جانبه و مانع از عواملی قانون ا

ـــد که در تغییرات  او تاثیر منفی می بطوریکه  گذارند.باش

ــیاســت های کلی   ایجاد "رهبر معظم انقالب اســالمی، س

ظام ـــور  تحول درن ابالغ نمودند.  ":آموزش و پرورش  کش

ـــت ـــیاس ـــتای س گذاری در بخش غیردولتی باید در راس
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. به گذاری آموزشی  وزارت آموزش و پرورش باشدسیاست

گذاری ســیاســت باعث تســهیل در اجرای صــحیح عبارتی

شی گردد.   ضر، آموز سایی هدف از انجام پژوهش حا شنا

ست گذاری در سیا ، ارس غیردولتینظام مد عوامل موثربر 

یک از ماری ازنظر هر عه آ جام یت  ـــع مل  تعیین وض عوا

ــت گذاری درن ــیاس ــده بر س ــایی ش ــناس ظام مدارس  ش

ــایی روابط بین هریک از، غیردولتی ــناس عوامل موثر بر  ش

ارایه مدلی ، نظام مدارس غیردولتی ســـیاســـت گذاری در

ــت گذاری درنظام مدارس غیردولتی  ــیاس تعیین و برای س

 سیاست گذاری درنظام مدارس غیردولتی درجه تناسب بر

 می باشد.

به عنوان از آن جایی که  ظام آموزش و پرورش   کین

ظام اجتماع ـــده فیتعر  ین ـــت )همتی وهمکاران  ش اس

 نظام آموزشی، شبکه گسترده و تو ( در سا تار این1394

ـــورت افقی و عمودی  ییدرتو از نهادها قرار دارند که به ص

سی در مورد هر  بوده و صلمتبه یکدیگر  سیا صمیم  یک ت

ای در کل تواند پیامدهای گســـتردهاین شـــبکه میازجزء 

گذارد جای ب ظام بر  ندم در این  .ن های ا وجود پژوهش 

ـــکالت ذیل بوده که عدم حل آن،  حوزه گواهی وجود مش

ــی درگیر  واهد  21ایران را در قرن  ــاس با چالش های اس

دی مدارس سا ت و می تواند منجر به عدم درم طبقه بن

کاف عمیت بین تئوری  ـــ جاد ش جدی، ای های  فت  خال وم

چالش عظیم  مدارس غیردولتی و بروز  به قوانین  مل  وع

 بین نظامات  صوصی ودولتی درمدارس غیردولتی گردد. 

ست گذاری مدارس  سیا صی در صو شارکت بخش   م

چراکه درپژوهش  .غیردولتی در آمریکا بسیار چشمگیراست

ای التین با پیشبرد رتبه بندی در ( آمریک2019اپاد ورگر )

مناطقی که بیشـــترین مشـــارکت آموزش  صـــوصـــی و 

ـــد در دهه های ا یر را نشـــان می  همچنین باالترین رش

آمریکا با پذیرفتن مصاحبه قبل  دهند، برجسته شده است

شرفت  سبی از پی سعی دارد نمای منا ازورود دانش آموزان 

ـــت گذاری را به نمایش گذا ـــیاس رد. با این  ود در امر س

سترن ) سهم 2013وجود و باتوجه به مطالعات هایمن و ا  )

غیر دولتی مدارس در اروپای مرکزی و شــرقی و آســیای 

ــیح احتمالی در تاریه نهفته  ــت ؛ توض ــبتاً کم اس میانه نس

ــت   ــبتاً  -اس ــارکت مدنی نس کنترل قدرتمند دولت، مش

 ضعیف می باشد. 

ی به درکشــور چین ســیاســت گذاری مدارس غیردولت

واقع تأسیس مدارس غیردولتی  است. درهعهده شهرداری 

توســط ؛ لی دانشــگاهی را هم ارائه می دهندکه آموزش عا

اداره آموزش و پرورش شـــهرداری به شـــیوه ای یک ارچه 

سلیم وارائه طرح در اداره آموزش  شود و قبل از ت اداره می 

سیدگی به امور مردم  شور به اداره ر شهرداری گزارش درک

  شود.می 

اســـاســـنامه مدارس غیردولتی چین که دراکثر موارد 

شبیه سیاست گذاری مدارس غیردولتی :آموزش و پرورش  

ستفاده ازمنبع نظارت قوی دراین  ست ؛ نکته مهم ا ایران ا

ست. به گونه ای که در   )مسئولیت دولت( 38ماده کشور ا

یده اســـت: کارکردی عنوان گرد که ادارات  ـــورتی  در ص

مرتکب نقض قوانین و مقررات در  تمام سطوح،در  مربوطه،

زمینه صـــدور مجوز و ثبت نام مدارس غیردولتی شـــوند، 

ستور می دهد تا  شاناداره های برتر  صالح آن رابه آنها د ا

 . کنند

ستگی به آن، در مدارس غیردولتی  شهریه وواب دریافت 

شده  گر بودن  انواده ها وه سبب مطالب نظارت اجتماعی 

ما ای ـــت. ا تااس ندازه ای، حت  چه حد و نکه  انواده ها  ا

ظارت  ـــت. از طرف دیگر ن مل اس تا جای  ند،  لت دار د ا

شده، می  سازمانی و نحوه نظارت که در قانون پیش بینی 

شی مدارس  تواند راهنما و چارچوبی برای نحوه کیفیت بخ

غیردولتی گردد. اما چگونگی ســیاســت گذاری در مدارس 

قاء کمی ند  غیردولتی برای ارت یازم ـــتم، ن ـــیس وکیفی س

ــت. ک ی برداری از  اطالعات بروز و ــازوکارهای دقیت اس س

بلکه گاها بســیار   کشــورهای دیگر، نه تنها کارآمد نیســت

له  فاوت مقو به ت ثال می توان  به عنوان م ـــت.  مخرب اس

اجتماعی اشـــاره کرد که نه تنها ممکن اســـت،  فرهنگی و

ــد هنگ بیگانه را به نفوذ فر بلکه تاثیر و ،قابل پذیرش نباش

 ارمغان آورد.
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ـــت گذاری درمدارس  ـــیاس بنابراین برای ادامه راه س

غیردولتی، وجود اندیشمندان  فهیم و  الق و ژرف اندیش 

ضروری به نظر  سوز به نظام، امری حیاتی و وجامع نگر ودل

می رسد. جذب افراد متخصص و وفادار به اهداف سازمان، 

تحول را به همراه  یه وی ارزشمنداست که تولید سرمامنبع

دارد ودرواقع استخوان بندی وستونهای اصلی بدنه سازمان 

سیاست گذاری که  .رابا سرمایه انسانی تشکیل  واهد داد

به ویژه در  مانی،  هداف ســـاز بدیهی برای تحقت ا امری 

ـــازمان های غیردولتی و از جمله مدارس غیردولتی به  س

ــمار می آید، در عین بدیهی بودن، امری ــروری برای  ش ض

چابکی و همگامی با شرایط دائم التغییر یک سازمان، برای 

سازمان بین  سائلی که  ست. یکی از م تحقت توسعه پایدار ا

المللی یونسـکو به دنبال آن اسـت، سـیاسـت گذاری نظام 

ست، به گونه ای که در طی مقاله ای با  مدارس غیردولتی ا

نده کت کن جذب مشـــار یه برای  بانی اول های  عنوان: م

ــال    ــت ها، که در س ــیاس ــی س آموزش و پرورش در بررس

ست گذاری تا 2020 سیا شرنموده، پیش بینی  میالدی منت

 توجه با میالدی انجام شــده  اســت. بنابراین 2030تاریه  

ـــی در رابطه مدارس  درمدل دولتی غیر  أل های پژوهش

ست جدید  ارائه مطالب گذاری و همچنین با توجه به سیا

شی در رابطه با مدارس و اهمیت شده،  غیر ضرورت پژوه

 لذا. اســت گذاری مشــهود ســیاســت جدید درمدل دولتی

ــر، مدارس پژوهش از هدف  جدید درمدل دولتی غیر حاض

 گذاری بود. سیاست

 

 مواد و روش ها

صمیم روش ست معنی این به گروهی گیری ت  در که ا

سات روند  به ISM روش در شود. ا ذ فرد چند نظر مقای

غام را نظرات توان می طریت دو  فراوانی نمود: در روش اد

یت نظر هایی نظر عنوان به اکثر خاب ن با  می انت ـــود.  ش

 هر که باشیم داشته  بره چندین اگر: مد استفاده از روش

آن  باید باشــد، داشــته SSIM ماتریس یک ها آن از کدام

   کنیم. ادغام یکدیگر با را ها

ـــامل دو جامعه آماری که مورد پژوهش قرار  گرفت، ش

ـــامل کلیه  برگان  ـــت: در بخش کیفی ش بخش بوده اس

ـــاتید و مدیران عالی ذی ربط در  ـــت گذاری، اس ـــیاس س

نه بودند که از  خا ـــاحبه قرار 10نفر، 20وزارت نفرمورد مص

گرفت واجماع حاصل شد.جامعه بخش کمی شامل مدیران 

سان  س ست. 16و معاونان و مو شورا سه موجود ک هزارمدر

صادفی انجام گردید نمونه گیری ا صورت ت ز این جامعه، به 

و ا تصاص به سه استان  راسان شمالی، رضوی و جنوبی 

ـــه رادر بر می گرفت و از  1140دارد. که مجموعا  مدرس

ترین طریت پرسشنامه مورد سوال قرار گرفتند. یکی از مهم

ــی داده ها و تجزیه و  ــهای علمی، بررس ــهای پژوهش بخش

های خست به تجزیه و تحلیل دادهتحلیل آنها است. بخش ن

بخش کیفی که به کمک ابزار مصــاحبه نیمه ســا تاریافته 

های به دست آمده پردا ته است. در این بخش، ابتدا گزاره

شــفاهی هر یک از مصــاحبه ها ارائه  واهد شــد و پس از 

ئه گزاره ها تعیین ارا یک از آن باز هر  کدهای  های کالمی،

شد و در مرحله بعد  صاحبه واهد  ها، کدگذاری محوری م

بر اساس کدهای باز صورت  واهد گرفت و س س کدهای 

محوری تبدیل به ابعاد  واهند شــد  )کدهای گزینشــی(و 

ـــه گانه فوق نهایتا مدل مفهومی پژوهش مطابت مراحل س

ارائه  واهدشـــد. در بخش دوم ؛ مطابت کدهای محوری و 

قت ابعاد شــناســایی شــده در بخش قبل، پرســشــنامه مح

ســـا ته تنظیم و پس از تائید روایی و پایایی ابزار و توزیع 

ــت آمده به کمک روش  در جامعه آماری، داده های به دس

ISM فت. در یل قرار گر یه و تحل  پژوهش این مورد تجز

ضایت ا ذ شامل ا القی موازین ضمین آگاهانه، ر  حریم ت

ــد رعایت رازداری و  صــوصــی  تکمیل زمان همچنین. ش

ــنامه ــش ــؤال تمامی تکمیل به تأکید ضــمن اه پرس  ها، س

ــرکت  و زمان هر در پژوهش از  روج مورد در کنندگان ش

ئه ها به و بودند مختار فردی اطالعات ارا  داده اطمینان آن

ـــد نه اطالعات که ش  کامالً  نیز امر این و می ماند محرما

 . شد رعایت
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 یافته ها

شا ص در  صوص معیارهای  17 انجام مصاحبه از پس

 استخراج موثر بر سیاستگذاری مدارس غیر دولتی

 توسط معیار 15فازی  از تکنیک دلفی استفاده با شد.س س

 تأیید مورد بودند، 7/0باالی  عضویت درجه دارای  برگان

 گرفتند.  قرار

 ارزیابی معیار ارزش که است این بر فرض روش این در

j شماره  بره نگاه از i میان از n  بره (=Lij. Mij. Uij )  

w ij است که مقدارj  برابرj=1,2,…,m  وi  برابر

i=1,2,…,n  است. بدین ترتیب ارزش فازی معیارj  از

شود که برابر ( محاسبه می2-3( و )2-2(، )1-2های )رابطه

(Lij. Mij. Uij )wj=   ( 4( و )2-4(، )1-4است.  روابط-

  (  در زیر نشان داده شد:3

 
 یا قبول برای حدی موردنظر، عیارهایم استخراج جهت

مقدار  اگر شود ؛می گرفته نظر در معیار آن قبول عدم

  برگان نظر به توجه با مثلثی فازی عدد ،شده فازی عددی

 در موردقبول، معیار آن بود،  7/0آن  از بزرگتر یا و برابر

 .گیردنمی قرار موردپذیرش معیار صورت این غیر
 

. کد گذاری محوری1جدول   

Table 1. Axial coding 
 وضعیت میانگین عددی فازی نهایی سیاست گذاری بر موثر عوامل ردیف

 پذیرش 716667/0 سرمایه گذاری 1

 پذیرش 866667/0 میزان کمک دولت 2

 پذیرش 743333/0 دیرانم 3

 پذیرش 73333/0 معلمان 4

 پذیرش 75/0 عوامل اجرایی 5

 پذیرش 81/0 آموزشیتجهیزات  6

 پذیرش 89/0 دولتی قوانین مصوب 7

 پذیرش 883333/0 بانکی نظام 8

 پذیرش 73333/0 مالیات و بیمه نظام 9

 رد 3333/0 و شهرسازی  ومسکن شهرداری سازمانهای 10

 رد 653333/0 احاد جامعه 11

 پذیرش 8/0 مشارکتها کارشناسان 12

 پذیرش 8/0 فرهنگیان  دانشگاه آموزش 13

 پذیرش 81/0 هماهنگیشورای  14

 پذیرش 776667/0 موسسان متخصص 15

 پذیرش 776667/0 مدارس خاص 16

 پذیرش 876667/0 شورای نظارت 17

 

تاری روابط تبیین جهت ها ســـا  یار  ISM از مع

ــده ــتفاده ش ــت. در اس  قالب در را  برگان نظر ابتدا اس

شنامه س  نمادهای تبدیل با س س شد، آوریای جمعپر

ستیابی یک، ماتریس و صفر اعداد به SSIM  ماتریس  د

ست به اولیه  و صفر اعداد به ماتریس تبدیل آمد. روش د

 می اســتفاده بوالنوس روش از پژوهش حاضــر یک در

 j بر iتأثیر  تعیین 4، 3، 2، 1، 0طیف  در  برگان شود، 

عداد m=3*10مقیاس،  کنند. و عددمی  در ها بره )ت

 است(. 10پژوهش،  این

اســت.  دســتیابی ماتریس کردن ســازگار  ســوم ؛ گام

 شود بررسی قانون این باید اولیه،  دستیابی ماتریس برای

 با A معیار اگر یعنیi,j=1 , j,k=1–> i,k=1 اگر که
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 C معیار با نیز B معیار و باشــد داشــته رابطه B معیار

  دارد. رابطه C با باید نیز A معیار آنگاه باشد داشته رابطه

 و نیاز(پیش) ورودی معیارهای مجموعه گام این در

سبه معیار هر برای دستیابی()  روجی س س  و شده محا

شترم عوامل شخص م شوند. م  معیاری گام این در می 

ــطح  باالترین دارای ــت ISMس  روجی  مجموعه که اس

 پس از .باشــند برابر مشــترم مجموعه )دســتیابی( با

 از را هاآن ستون و سطر متغیرها، یا متغیر این شناسایی

 دیگر روی بر دوباره را عملیات و کنیمحذف می جدول

 .کنیممی تکرار معیارها

بههای شـــا ص مان  مل اجرایی و معل  مدیران، عوا

 ادامه با شد، مشخص هاشا صه بین در اول سطح عنوان

سه روند دادن شترم با مجموعه  روجی مجموعه مقای  م

 درجدول  متغییرها یا متغییر آن ستون و سطر حذف و

 . شوندمی مشخص سطوح بقیه

در گام  آمده، دیاگرام نهایی بر اســاس ســطوح بدســت

سیم می ستیابی نهایی تر با  .گردد قبلی و طبت ماتریس د

صها و همچنین ماتریس  توجه  شا  سطوح هر یک از  به 

پذیری نهایی، مدل اولیه سا تاری تفسیری با در  دسترس

که در . شا ص ها شود پذیریها رسم می نظر گرفتن انتقال

اری از تأثیرگذ ،ســطوح باالی ســلســله مراتب قرار دارند

توان بیان داشــت که این  در واقع می کمتری بر وردارند،

شتر برگرفته از  تر  سطوح پایین شا ص هایراهبردها بی

ستند سطوح پایین شا صهر چه  .ه شته  در  تری قرار دا

.دارند تأثیرات بیشتری بر کلیه عناصر سیستم ،باشند

 

 
 یدولت ریمدارس غ یاستگذاریس یریتفس یساختار یی. مدل نها1شکل 

Figure 1. Final model of interpretive structural policy of non-governmental schools 

 

حاضر، ارائه مدلی برای سیاست گذاری  پژوهش از هدف

 انجام کلی مرحله 3 در که است در نظام مدارس غیر دولتی

 .گردید

عوامل موثر بر سیاست گذاری مدارس از  اول مرحله در

طریت مصاحبه نیم سا تار یافته اندیشمندان دانشگاهی 

ارت :آموزش و پرورش  ومسئولین ارشدسیاست گذاری وز

 شناسایی و استخراج گردید.
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یکی از متغیرها کمک دولت می باشد. مصاحبه  

 شوندگان بیان کرده اند:  تنها ده درصد کمک های دولت 

(. اگر دولت P2به مدارس غیر انتفاعی پردا ت شده است )

کمک های بیشتری می کرد، می توانستیم برنامه های 

ر (. با توجه به اهمیت مدارس غیP1بهتری را اجرا کنیم )

دولتی، قوانین حمایت کننده ای در حال وضع شدن است 

(P3.) 

کردن استاندارد متغیر بعدی ایجاد و ترمیم مدارس با 

امکانات و  (،P6) فضا و محیط آموزشی (،P5) ساحتم

از اهم  و کمک آموزشی، (P9) تجهیزات مناسب آموزشی

ن آمسائلی است که هم قانون و هم اولیاء دانش آموزان بر 

ریه (. اما مانع اصلی در این راه شاید شهP7تاکید دارند )

(که جواب گوی هزینه های P9اندم این مدارس می باشد )

تورمی و ضریب افزایش و حالت انفجاری قیمت کاال و 

  دمات مورد نیاز این گونه مدارس نیست.

(، P4نشگاه فرهنگیان به جهت محتوا سازی )آموزش دا

شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به جهت تعیین و تثبیت 

(، شورای موسسان  مدارس P3سیاست های کالن )

غیردولتی به جهت نمایندگی موسسان عامل انتقال نظرات 

(، مدارس  اص )تیز هوشان، نمونه P8و پیشنهادات )

جهت جذب جمعیت دانش دولتی ومردمی، غیر دولتی ( به 

(، کارشناسان مشارکتهای :آموزش و پرورش  به P9آموزی )

(، سرفصل P10عنوان مجریان سیستم مدارس غیردولتی )

های درسی وآموزشی به جهت محتوا سازی، موسسان 

(، P1متخصص به عنوان ایجاد و اداره مدارس غیردولتی)

 رده مدیران متخصص و معلمان و عوامل اجرایی  به عنوان 

(، فضا تجهییزات P7سیستمهای مدارس غیردولتی )

حقیقی و مجازی آموزشی به عنوان ابزار عملکردی مدارس 

(، قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی که P4غیردولتی )

(، P2به عنوان فصل  طاب سیاست گذاری های کالن)

نظام بانکی به جهت تجهیز مالی مدارس غیردولتی، نظام 

عنوان عوامل اثرگذار اقتصادی در مدارس  مالیات و بیمه به

(، سازمان شهرداری و مسکن و شهرسازی P8غیردولتی )

، (P10به عنوان تجهیز کننده بستری مدارس غیردولتی )

آحاد جامعه به عنوان استفاده کنندگان  دمات مدارس 

(، P8( و همچنین وسایل ارتباط جمعی )P9غیردولتی )

زیست ودیگر سازمانهای  قوه  قضایه و سازمانهای محیط

اجتماعی و بین المللی ازجمله عوامل اثرگذار بیرونی 

 (.P3محسوب می شوند )

 زینشی  عبارت است از:گذاری گنتایو کد 

گذاری(،کارکنان اجرایی   )سرمایه سرمایه میزان

 آموزشی افزار )تجهیزات (، سخت عوامل ،معلمان ،)مدیران

 بانکی، نظام ظامن ،دولتی مصوب )قوانین کالن ( سطح

وشهرسازی (  و مسکن شهرداری مالیات، بیمه، سازمانهای

  دانشگاه مشارکتها،آموزش  رد )کارشناسان محیط

 نظارت، موسسان هماهنگی، شورای  فرهنگیان، شورای

 درآمد جامعه، سطح جامعه )فرهنگ متخصص (، آحاد

  اص )مدارس افرادجامعه، مدارس سواد جامعه، سطح

 دولتی ( می باشد. نمونه مدارس ،تیزهوشان

 رسشنامهپ ابزار از استفاده دوم این عوامل با مرحله در -

 شدند. سازینهایی دلفی تحلیل روش و

 ،معلمان ،دولت، مدیران کمک گذاری، میزان سرمایه

 ،دولتی مصوب آموزشی، قوانین اجرایی، تجهیزات عوامل

مشارکتها،  کارشناسان،بیمه و مالیات بانکی، نظام نظام

هماهنگی موسسان،  فرهنگیان، شورای  دانشگاه آموزش

نظارت که دو   اص، شورای متخصص، مدارس موسسان

و  و مسکن شهرداری متغیر آحاد جامعه و سازمانهای

 شهرسازی حذف شده است.

دل نهایی ارائه شده م ISMدر مرحله سوم با روش  -

 است.

در گام  دیاگرام نهایی بر اساس سطوح بدست آمده،

 ه با توج .دیقبلی و طبت ماتریس دستیابی نهایی ترسیم گرد

 به سطوح هر یک از شا صها و همچنین ماتریس دسترس

مدل اولیه سا تاری تفسیری با در نظر  ،پذیری نهایی

 . شد ها رسم  پذیری گرفتن انتقال
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 هابندی چالشسطح. 2جدول 

Table 2. Leveling the Challenges 

 شاخص سطح

 مدیران، عوامل اجرایی و معلمان اول

 توسعه مستمر، سرمایه گذاری، موسسان متخصص و تجهیزات آموزشی دوم

 کمک دولت و شورای هماهنگی موسسان سوم

 مدارس خاص، شورای نظارت و کارشناسان مشارکتها  چهارم

 نظام مالیاتی و بیمه و نظام بانکی پنجم

 قوانین دولت ششم

 ،که در سطوح باالی سلسله مراتب قرار دارندشا ص ها 

توان بیان  در واقع می از تأثیرگذاری کمتری بر وردارند،

 شا ص هایداشت که این راهبردها بیشتر برگرفته از 

 در سطوح پایین شا صهر چه  .تر هستند سطوح پایین

تأثیرات بیشتری بر کلیه عناصر  ،تری قرار داشته باشند

 . دارند سیستم

عوامل از نظر  سطح پایین ترین در که داد نشان نتایو

عدد سطح اول یعنی )معلمان، عوامل اجرایی و مدیران( 

 در و دارد عوامل دیگر بر را نسبت اثرپذیر ترین عوامل

عامل  )قوانین دولت(  ششم   سطح یعنی باالترین سطح

 های )سرمایهعامل باشد. همچنین،اثرگذار ترین عامل می

 آموزشی، کمک تجهیزات و متخصص موسسان گذاری،

 شورای،  اص هماهنگی موسسان، مدارس شورای و دولت

مشارکت ها ( مهمترین عوامل موثر بر  کارشناسان و نظارت

 قرار یشتریب توجه سیاست گذاری می باشدکه باید مورد

 بگیرند. 

 

 و نتیجه گیری بحث

 تغییرات الزم، سازمان مدارس غیردولتی برای چابکی و

نحوه در باز اندیشی و ترمیم دائمی  نیازمند آنالیز سیستم و

آموزش و پرورش  گذاری درسیاست سیاست گذاری است.

اول  طبت بند چه دربخش دولتی وچه در بخش غیردولتی

جانبه و مانع قانون اساسی، باید گسترده و همه 110اصل 

   گذارند.تاثیر منفی میآن از عواملی باشد که در تغییرات 

 الزم و پرورشآموزش  در ویژهبه غیردولتی مؤسسات

 نگاه بایدیک اول. داشته باشد توجه اساسی بعد دو به، است

، بعد در مرحله و داشته آن از ناشی و  یزهایافت  و بازار به

 بنابراین. بنماید  ویش همنوعان با رقابت  مقوله به نگاهی

 را موجود وضعیت هر روز که هست الزم رقابتی فضای در

 آموزش وکیفیت آموزی دانش کمیت افزایش به و بررسی

 در دانشگاهها مسئله این چنانچه  بیندیشد.  دمات وارائه

 دانشجویان تعداد افزایش با. است و تامل رویت قابل نیز

 افزایش نیز مؤسسات این درآمدهای ،غیردولتی مؤسسات

 که داشت  واهند را این توان مؤسسات این و یافت  واهند

 رقابت مؤسسات سایر با امروزی متغیر و متالطم دنیای در

 این کیفیت افزایش بایستند. دوم اینکه  ود پای سر و کنند

 افرادی کلمه واقعی معنی به که شد  واهد سبب مؤسسات

 افرادی. شوند داده تحویل جامعه به توانمند و کردهتحصیل

 قادر  ود نظر مورد رشته در عملی و علمی باالی توان با که

 سازند فراهم  ودرو کشور پیشرفت هایزمینه بود  واهند

 باشند  ود جوامع پایدار توسعه و رشد برای عاملی و

 .(1398  وهمکاران حسین نژادکریمی)

نتایو پژوهش حاضر نشان داده است که عوامل 

 سرمایه تاثیرگذار در سیاست گذاری عبارت است از میزان

گذاری( که با نتایو پژوهش ایال وبریکسون  )سرمایه

( 2019(، ورگرآنتونی )2012(، رابرتسون وهمکاران)2019)

یکسان شده است. دیگر متغیر عبارت است از کارکنان 

اجرایی( که با نتایو  عوامل ،معلمان ،راناجرایی )مدی

 افزار )تجهیزات ( یکسان است و سخت2019ورگرآنتونی ) 



 ... ارائه مدلی برای                                                                                                                                                           27

 1401ویژه نامه شاپور، سال سیزدهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

( 2019آموزشی ( که با نتایو پژوهش گالزر وهمکاران )

 نظام ،دولتی مصوب )قوانین کالن یکسان شده است. سطح

 ومسکن شهرداری مالیات، بیمه، سازمانهای بانکی، نظام

یو پژوهش رابرتسون وهمکاران وشهرسازی( که با نتا

( 2019(، گالزر وهمکاران ) 2019(،  ورگرآنتونی )2012)

 درآمد جامعه، سطح یکسان شده است. آحادجامعه )فرهنگ

  اص )مدارس افرادجامعه، مدارس سواد جامعه، سطح

دولتی( می باشد. که با نتایو  نمونه تیزهوشان، مدارس

(، 2019تونی )(، ورگرآن2019پژوهش ایال وبریکسون )

 رد  ( یکسان شده است محیط2019گالزر وهمکاران )

دانشگاه فرهنگیان، شورای  مشارکتها، آموزش کارشناسان

متخصص( که  هماهنگی موسسان، شورای نظارت، موسسان

 این عوامل مربوط به کشور ایران می باشد.

های پژوهش: به دلیل شرایط کرونا، محدودیت

با محدودیت همراه بوده است. دسترسی به تمامی  برگان 

ماه انتظار وپیگیری(با 6همچنین ارتباط سخت وزمانگیر )

بعضی از برگان ارشد وزارت :آموزش و پرورش  از دیگر 

 مشکالت اجرای این پروژه بوده است. 

با توجه به اهمیت وجایگاه شورای هماهنگی موسسان 

مدارس غیردولتی، مقداری از قدرت تصمیمیم گیری به 

رای هماهنگی موسسان منتقل شود، توجه به نظرات شو

متخصص، در جذب کارشناسان ادارات دربخش  موسسان

غیردولتی، از نیروهای غیردولتی که مانند انجمن های 

صنفی دیگر )مثال دربخش ورزش،یک ورزشکار مسئول 

وکارشناس اداره است( باشد. همچنین پیشنهاد می شود 

روش تطبیقی و مقایسه ای  ولی با عنوان همین با پژوهشی

با سایرکشورها انجام شود، پیشنهاد می شود از روش تحلیل 

محتوا مصاحبه  برگان این حوزه، پژوهشی دیگر، در جهت 

از طریت  شودمی استخراج متغیرها انجام شود، پیشنهاد

روش آینده پژوهی سناریوهای احتمالی شیوه های سیاست 

 توان می پژوهش ضعف نقاط جمله گذاری بررسی شود. از

محدودیت در انتخاب  برگان به واسطه شرایط  به

با توجه به  أل های پژوهشی در رابطه . کرد اشاره جغرافیایی

 پژوهش کاربردی بودن موضوع و جامع با موضوع و همچنین

 غیر توان انتخاب مناسب موضوع پژوهش یعنی مدارس می

 قوت قاطجمله ن را از گذاری سیاست جدید درمدل دولتی

 .دانست پژوهش حاضر 
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