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چکيده
هدف پژوهش ،سیاستگذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب با توجه به؛ شاخص
اعتماد عمومی است و روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان
مقطعی است .جامعه پژوهش معلمان منطقه  1شهر تهران است که با علت جامعه بزرگ معلمان ،با
استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  265معلم بهعنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شد .روش گرداوری اطالعات مطالعات کتابخانهای و میدانی است و برای سنجش متغیرهای از
پرسشنامه استفاده شد و جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  spssاستفاده شد که طبق نتایج حاصل
از پژوهش آموزشهای اعتماد عمومی ازجمله تعامل ،مدارا ،مشارکت ،جامعهپذیری ،اطمینان ،صداقت و
درستکاری ،ریسکپذیری ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است.
طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر تعامل ،مدارا ،اطمینان و ریسکپذیری ،کمتر از
حد متوسط است و الزم است سیاستگذاریهای آموزشی در این زمینه در خصوص تقویت شود و
میانگین متغیرهای مشارکت ،جامعهپذیری و صداقت و درستکاری بیشتر از حد متوسط است و در سطح
باالیی از اعتماد عمومی برخوردار است.
کليدواژهها :سیاستگذاری ،آموزش ،حکمرانی خوب ،اعتماد عمومی

 1دانشجوی دکتری علوم سیاسی-گرایش جامعه شناسی سیاسی ،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کیش ،ایران.
 2استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 3استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 4دانشیار گروه علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسوولGhaedi1352@gmail.com:
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مقدمه
سیاست گذاری در آموزش و پرورش به منزله پرنفوذترین و مؤثرترین انواع سیاست گذاری
عمومی ،مجموعه ای از سیاست ها ،رویهها و اقداماتی است که نهاد دولت به منظور توانمند
سازی و توسعه دانش و مهارتهای فردی و اجتماعی دانش آموزان ،رفع معضالت موجود در
عرصه نظام تعلیم و تربیت و نیز کیفیت بخشی به امر تربیت ،تدوین و اجرا می کند .از این رو،
عامل اصلی ،مهم ترین کارگزار و اصلی ترین کنشگر چنین سیاست گذاری« ،دولت» است.
شناسایی مسائل و مشکالت آموزشی و تربیتی ،تصمیمگیری و انتخاب از میان گزینههای متنوع،
طراحی خط مشیهای مناسب ،اجرای صحیح و دقیق سیاستهای اتخاذ شده ،ارزیابی نتایج و
پیامدهای تصمیمات و نیز اصالح و تعدیل سیاستهای اخذ شده ،از مهم ترین مراحل این حوزٔە
سیاستگذاری به شمار میآیند ()Heydari, 2019
موفقیت کشورهای پیشرو در امر آموزشوپرورش الگویی برای ایجاد تحول آموزشی در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه نیز بوده است .در دنیای جهانی شدە امروز ،نظام آموزش و پرورش یک
کشور را نمیتوان از نظامهای آموزشوپرورش دیگر کشورها جدا دانست .دانش در مورد نظام
آموزشی کشورهای مختلف ،به سیاست گذاران کمک میکند تا از ظرفیتهای آموزشی در عرصۀ
رقابت و برتری بهرهمند شوند .بنابراین ،ضروری است که سیاست گذاران از اصول ،دورههای
تحصیلی ،نحوە ارزیابی ،محتوای کتب و مواد آموزشی ،برنامههایآموزشی ،مدیریت مدارس،
شیوههای تربیت دانشآموزان و الزامات استخدام کارمندان نظام آموزشی دیگر کشورهای
توسعهیافته و در حال توسعه آگاه باشند (.)Askari et al., 2019
از سویی ،در تبیین شاخصهای توسعه انسانی که هرساله بر اساس آن سطح توسعهیافتگی
کشورها مورد ارزیابی قرار میگیرد ،شاخص آموزشوپرورش از مؤلفههای کلیدی سنجش سطح
توسعهیافتگی کشورها به شمار میرود .یکی از مباحث اصلی که با توسعه رابطه دارد ،حکمرانی
خوب هست .مباحث مربوط به حکمرانی خوب بسیار گستردهاند از ارتباط تفکیکناپذیر این
اصطالح با توسعه پایدار گرفته تا اثربخشی مدیریت عمومی ادامه مییابد .این اصطالح تعبیری
جدید از مفاهیمی نظیر دموکراسی ،حقوق بشر ،پاسخگویی ،مشارکت و حاکمیت قانون بوده که با
ارائه قالبی جدید تالش در جمعآوری این ارزشها بهطور یکپارچه دارد (.)Davis ،2016
آموزش ونهادهای آموزشی ابزاری مهم برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها هستند و به
همان دلیل اولویت اصلی و حساس حکمرانی محسوب می شوند( .)Soltani ،2018درعین حال
آموزش وپرورش از یک سو باید نقش فعلی خود در پاسخگویی به نیازها و اولویت های دولت و
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ملت را حفظ کند ،و از سوی دیگر باید برای دستیابی به توسعه و تربیت شهروندان آینده و
مواجهه با نیازهای نوظهور جهانی در یک فضای گسترده و کمتر مدیریت پذیر با همه سامانههای
آموزشی همکاری ورقابت مستمر داشته باشد ( .)Naderi ,2015به طور معمول فرایند تعلیم و
تربیت رسمی تالش می کند تا تصویر آینده جامعه را در آیینه مدارس امروز منعکس سازد.
ازاینرو سیاستها و تصمیمات جاری مدارس موسسات آموزشی در وضعیت فردای جامعه به
شدت تأثیرگذار هستند و شاید بتوان میزان فرهیختگی یک جامعه را به ماهیت و کیفیت
تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه و میزان بلوغ و اعتبار سیاست ها و تدابیر مورد نظر وابسته
دانست که حکمرانی خوب را می توان در حوزه سیاست های موسسات آموزش و پرورش در نظر
گرفت(.)Khalkhali et al ،2020
حکمرانی خوب عبارت است از فرایند تدوین و اجرای خطمشیهای عمومی در زمینههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول
شفافیت ،پاسخگویی و اثربخشی بهگونهای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه ،به تحقق
عدالت ،امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی منجر شود (.)Parkhurst ،2017
حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر ،نحوه
ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از
طریق آن جوامع و سازمانها تصمیمات خود را اتخاذ و بر اساس آن ،مشخص میکنند که چه
کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند (.)Safaeipour, et al ،2018
در محیط نظام آموزشوپرورش ،حکمرانی خوب به اعمال رسمی و غیررسمی قدرت در
چهارچوب قوانین ،سیاستها و مقرراتی اشاره دارد که بیانگر حقوق و مسوولیتهای متصدیان
مختلف در نظام آموزشوپرورش است و این بازیگران متعدد آموزشوپرورش ،تحت لوای قانون
باهم در تعامل هستند؛ بهعبارتدیگر حکمرانی آموزشی چهارچوبی را در برمیگیرد که در آن
مؤسسات آموزش عالی در پی پیگیری اهداف و خطمشی بهگونهای منسجم و هماهنگ
میخواهند به این سؤال پاسخ دهند که مسوولیت آموزش با چه کسانی است و منشأ
مشروعیتهای تصمیم گیران آموزش از کجا نشأت میگیرد (.)2019 ، Maniee et al
از طرف دیگر مدیریت به اجرای یکسری اهداف کوچکتر اشاره دارد که مؤسسات آموزشی بر
اساس قوانین ،پیگیر آنها هستند .مدیریت غالباً با موضوع کارایی ،اثربخشی و کیفیت خدمات
که برای ذینفعان درونی و بیرونی آموزش و پرورش فراهم میشود ،سروکار دارد .در بسیاری از
کشورهای جهان افزون بر ادارۀ امور بخش آموزش ادارۀ امور برخی دیگر از حوزهها نیز بر عهدۀ
نهاد متولی آموزش است .این مساله نشاندهندۀ بسیاری از موارد در مورد نظام ارتباطی آموزش در
سایر کشورهای جهان است (.)Addink ،2019
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بدین دلیل در عصر حاضر نقش نظامهای آموزشی بهویژه آموزشوپرورش فقط در علمآموزی،
توسعه مهارتها قابلیتهای شناختی و آماده کردن کودکان و نوجوانان برای ورود به مدارج
تحصیلی باالتر خالصه نمیشود بلکه کارکرد فرهنگی و تربیتی آن در پیشرفت و توسعه جوامع
بسیار حائز اهمیت است ( .)D’Angelo et al ،2016اخیراً حکمرانی خوب در حوزه آموزشوپرورش
نیز واردشده است .آموزشوپرورش بهعنوان نهاد فرهنگی اجتماعی ،نقش -اساسی و سرنوشتساز
در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرایند رشد و تعالی کشور ایفا
میکند ،بهگونهای که آینده کشور را میتوان در آیینه آموزشوپرورش امروز به نظاره نشست.
هدف غایی نظامهای آموزشی ،فراهم آوردن زمینه شناسایی ،رشد و شکوفایی استعدادها و تعلیم و
تربیت افراد بهمنظور حضور فعال و مؤثر در جامعه و انتقال فرهنگ ،ارزشها و اصول حاکم بر
کشور به آنان است .در این نوشتار ،حکمرانی خوب از منظر اعتماد عمومی سنجیده میشود.
اعتماد عمومی ،اطمینان شهروندان به سازمانها و مقامات دولتی است .محققان بر این باورند که
وجود اعتماد عنصر مهمی است که میتواند بر چالشها و اختالفات بین دولت و آحاد مردم غلبه
کند و منجر به راهاندازی موفقیتآمیز برنامهها شود (.)Baral ،2016
یکی از پیشایندهای اعتماد عمومی حکمرانی خوب یا به عبارتی ،بهرهگیری از قدرت سیاسی،
اعمال کنترل هر جامعه و مدیریت منابع برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ،یا مدیریت کارآمد
عمومی از راه برپاکرد ن یک حکومت با قواعد و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش
های اجتماعی فرد و گروه ها است (.)molavi et al, 2017
اعتماد عمومی ،شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند میدهد و
از این طریق مشروعیت و اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش مییابد .البته تنها سطح متوسطی از
اعتماد ،کارکردی و سازنده است .بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم به دولت و مدیران
دولتی ،مانع نقد و اصالح عملکرد آنها میشود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام
سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سؤال میبرد (.)Khanbashi et al،2016
جهتگیری کتب و محتوای آموزشی در مدارس بر آموزشهای چندجانبه ،اعتماد عمومی و
تاثیرگذاری قشر دانشآموز ،به عنوان سرمایه های انسانی این کشور که با کمبود شدید منابع
خدادادی و طبیعی مواجه است ،به آموزش وپرورش ،به عنوان کانون محوری توسعه در محتوای
آموزشی و رسانههای اجتماعی ،بها داده است .در چارچوب نظریه حکمرانی خوب ،اگر بخواهیم
به چارچوبی منطقی برای ارتقای وضعیت آموزش وپرورش برسیم ،باید در سطح فرهنگی و
نهادی ،جایگاه آموزش وپرورش در سطح سیاست گذاری و افکار عمومی بیش از آنچه هست
مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی آحاد شهروندان ،بخش دولت ،بخش های تجاری و
سازمان های مردم نهاد برای کمک به آموزش وپرورش تقویت شود .الگوی حکمرانی خوب و
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شایسته در آموزش وپرورش در مدیریت مدارس موضوعی است که نیازمند بازاندیشی و توجه
بیشتر است .در سطح خُرد ،می طلبد که در حکمرانی خوب و شایسته در مدیریت مدارس از
ظرفیت های بخش های غیردولتی ،خصوصی و انجمن ها و تشکل های غیردولتی بیشتر استفاده
برد که با توجه به مطالب بیانشده ،هدف پژوهش حاضر سیاستگذاری آموزش در ایران با توجه
به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی) است و پژوهش حاضر به
دنبال بررسی این مساله است که سیاستگذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی
خوب از قبیل متغیرهای تعامل ،مدارا ،مشارکت ،جامعهپذیری ،اطمینان ،صداقت و درستکاری،
ریسکپذیری در کتابهای پایههای اول تا ششم پایه ابتدایی در چه جایگاهی قرار دارد.

پيشينه پژوهشي
ناتری )1398(1تحقیقی تحت عنوان تبیین سازههای حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی
ایران انجام داد .جامعه آماری را همه پژوهشگرانی تشکیل میدادند که در حوزه آموزش عمومی
کشور حداقل یک مقاله در یک مجله علمی معتبر منتشر کرده بودند .بر اساس جدول مورگان
 205محقق بهصورت تصادفی بهعنوان مشارکتکنندگان نهایی انتخاب شدند .ابزار گردآوری
دادهها یک مقیاس محقق ساخته بود .دادههای استخراجشده با استفاده از روش تحلیل عاملی
اکتشافی موردبررسی قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب سازههای تعهد به
تضمین کیفیت ،مشارکت ،تمرکززدایی ،توسعه مهارتهای زندگی ،توانمندسازی سرمایههای
انسانی ،اخالقمداری ،توسعه رضایتمندی ،تعهد به وفاق عمومی ،توسعه انعطافپذیری تعاملی،
توسعه امکانات رفاهی ،توسعه عدالت آموزشی ،توسعه آگاهیهای عمومی ،مسوولیتپذیری،
شفافیت و قانونمداری تبیینکننده حکمرانی خوب در سیستم آموزش عمومی ایران هستند .هم
چنین معنیداری این سازهها در تبیین پدیده حکمرانی خوب در دو حالت برآورد استاندارد مورد
تائید قرار گرفت.
منیعی )1398( 2تحقیقی تحت عنوان طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در
نظام آموزشی ایران انجام داد .هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب
در نظام آموزشی میباشد .جهت دس تیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد
که شامل دو بخش کیفی و کمی است .در بخش کیفی پژوهش ،روش داده بنیاد استفادهشده
است .اطالعات و دادههای الزم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزشوپرورش کشور ایران

1Natri
2Maniei
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جمعآوری گردیده و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .بر
اساس یافتههای روش داده بنیاد «حکمرانی تربیتی خوب» بهعنوان مقوله محوری بر مبنای
شرایط علی «مدیریت مشارکتی و برنامهریزی غیرمتمرکز» و از طریق راهبردهای «سیاستهای
محیط کالن و برقراری عدالت در آموزش و منابع» با در نظر گرفتن "تقویت زیرساختهای
فرهنگی و اجتماعی و سرمایهگذاری آموزشی " محقق میشود و منجر به تحقق "پیامدهای
اثربخش بودن نظام آموزشی ،رشد و توسعه آموزشی و ارتقای رتبه در مجامع بینالمللی "
میگردد .همچنین نتایج اعتبار یابی نشان داد که اثر مستقیم مدیریت مشارکتی و برنامهریزی
غیرمتمرکز بر پاسخگویی صریح در سطح مثبت و معنادار است .هم چنین اثر مستقیم
پاسخگویی صریح ،ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی ،حکمرانی مبتنی بر قانون ،زیرساختهای
فرهنگی و اجتماعی ،سرمایهگذاری آموزشی ،عدم اعتقاد به تفویض اختیار و عوامل سیاسی بر
سیاستهای محیط کالن در سطح معنادار است .هم چنین اثر مستقیم پاسخگویی صریح ،ایجاد
اعتماد و وفاق اجتماعی ،حکمرانی مبتنی بر قانون ،زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی،
سرمایهگذاری آموزشی ،عدم اعتقاد به تفویض اختیار و عوامل سیاسی بر برقراری عدالت در
آموزش و منابع در سطح معنادار است.
عبدی و پور عزت )1398(1تحقیقی تحت عنوان تبیین مختصات حکمرانی خوب آموزش عالی
در بخش دفاع انجام دادند .برابر سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور ابالغی در
 ،1391توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری ،خودکفایی ،نوآوری و خالقیت در تمام سطوح و ابعاد
دفاعی و امنیتی و ترویج نهضت نرمافزاری ،تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و
امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومیسازی و روزآمدی از وظایف اصلی بخش دفاع
کشور هستند .در این امتداد ،آموزش عالی در بخش دفاع بهعنوان زیربنای اساسی تحقق
سیاستهای مذکور قابلتوجه هستند .بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال تبیین مختصات
حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع است .پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر
نحوه اجرا ،ترکیبی (کیفی و کمی) است .یافتهها نشان میدهند که مشکالت و چالشهای
اساسی آموزش عالی در بخش دفاع نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر است که با توجه به
مضامین ششگانه حاصل از پژوهش حاضر شامل طراحی و پیادهسازی الگوی بومی حکمرانی
خوب آموزش عالی در بخش دفاع ،طراحی مجدد ساختار و فرا گردهای سازمانی نظام آموزش
عالی بخش دفاع ،اشاعه فرهنگ تحولگرا در نظام آموزش عالی بخش دفاع ،طراحی و پیادهسازی
نظام جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هیاتعلمی در بخش دفاع ،مدیریت سرمایه انسانی در
1Abdi &Pourazat
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آموزش عالی بخش دفاع و بازنگری در محتوا و متدولوژی آموزش و پژوهش بخش دفاع در
حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع محقق خواهد شد.
خانا )2017(1در پژوهشی به " ارائه چارچوب مفهومی برای دستیابی به حکمرانی خوب در
مؤسسات آموزش از راه دور " پرداخت .هدف اصلی از این تحقیق ارائه الگویی برای استقرار
حکمرانی خوب در مؤسسات آموزشی از راه دور بود .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که
چارچوب حکمرانی خوب با هفت اصل اساسی که عملکرد ،شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت ،رهبری،
جهت هماهنگی و انصاف است ،بیانشده است.
نتیم و همکاران ( )2017در پژوهشی به " بررسی ساختارهای حکمرانی خوب و پاسخگویی
عمومی در سیستم آموزشی متوسطه " پرداخت .هدف از این تحقیق بررسی ساختارهای حکمرانی
خوبی بر پاسخگویی عمومی در سیستم آموزشی متوسطه است .در این تحقیق از روش کیفی
مصاحبه عمیق استفادهشده است .جامعه آماری تحقیق عبارت از مدیران مدارس آموزش متوسطه
کشور انگلستان بود که از طریق روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .جهت روایی عوامل
شناساییشده از روش دلفی بهره گرفته است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که کیفیت
کمیته حسابرسی ،تنوع هیاتمدیره ،استقالل فرماندار و حضور یک کمیته حکومتی با حکمرانی
خوب آموزشی در انگلستان ارتباط دارد .هم چنین نتایج نشان داد که تعامل بین ویژگیهای
اجرایی تیم و متغیرهای حکومتی ،سطح حکمرانی خوب را افزایش میدهد ،درنتیجه حمایت از
ارتباط مداوم رهبری "مشترک " در بخش آموزش متوسطه پاسخگویی و شفافیت در بخشهای
آموزش عالی را افزایش میدهد .در این تحقیق تأثیر مؤلفهها و شاخصهای حکمرانی خوب در
آموزشوپرورش مورد تائید قرار گرفت .یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در حکمرانی خوب آموزش
متوسطه رهبری و مدیریت است که منجر به پاسخگویی مطلوب در آموزش متوسطه میشود.
هنریش ( )2015در پژوهشی به "بررسی نقش مدیریت عملکرد در حکمرانی خوب و کاربردهای
آن در آموزشوپرورش عمومی " پرداخته است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که مدیریت
عملکرد بر حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنیدار دارد .حکمرانی خوب از طریق شفافیت اهداف و
تبدیل آنها به مقیاسهای قابلاندازهگیری که به نتایج مشخص در آموزشوپرورش عمومی
میانجامد .با توجه به این که مدیریت عملکرد ،فرایندی اصولی است که هر سازمان توسط آن،
کارکنان خود را (بهصورت فردی یا عضوی از گروه) بهمنظور انجام مأموریتها و دستیابی به اهداف
سازمان ،در بهبود اثربخشی سازمانی درگیر میکند و حکمرانی خوب را ارتقا میدهد زیرا مدیران و
کارکنان در سازمانهایی که مدیریت عملکرد مؤثر دارند ،بهطور طبیعی مدیریت عملکرد درست را
1Khanna
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در تمام زندگی خود انجام میدهند و تمام فرایندهای مهم تشکیلدهنده را بهخوبی اجرا میکنند.
در این سازمانها ،اهداف از پیش تعیین میشوند و کارها بهصورت روتین و معمول ،برنامهریزی
میشود .پیشرفت بهدستآمده در جهتِ دستیابی به اهداف ،سنجیده میشود و کارکنان ،بازخورد
دریافت میکنند.

روش تحقيق
روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی است و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر زمان مقطعی است.
جامعه پژوهش معلمان منطقه  1شهر تهران است که با علت جامعه بزرگ معلمان( ، )1256با
استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  295معلم بهعنوان نمونه با استفاده از فرمول
کوکران انتخاب شد .بدین صورت که منطقه  1دارای  78مدرسه است که به  20خوشه تقسیم
شد و در هر خوشه به طور تقریبی تعداد  15پرسشنامه توزیع شد.

در این فرمول  Nحجم جامعه است.

آماره  pدرصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت افرادی است که دارای صفت موردمطالعه
هستند.
آماره  qنیز درصد افرادی است که فاقد صفت موردمطالعه هستند.
اگر میزان  pو  qمشخص نباشد از حداکثر مقدار آنها یعنی  5/0استفاده میشود.
آماره  z=tاست و اگر بهجای  zاز  tاستفاده کنید نیز ایرادی ندارد .در سطح خطای  %5مقدار z
برابر  96/1و 2 Zبرابر  8416/3است.
مقدار  dنیز تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین پژوهشگر برای وجود آن صفت
در جامعه است .دقت نمونهگیری به این عامل بستگی دارد و اگر بخواهید نمونهگیری دارای
بیشترین دقت باشد از حداکثر مقدار  dبرابر  05/0استفاده شد.
در رابطه با کاربرد متغیرهای اعتماد عمومی ازجمله تعامل ،مدارا ،مشارکت ،جامعهپذیری،
اطمینان ،صداقت و درستکاری ،ریسکپذیری در کتابهای پایههای اول تا ششم پایه ابتدایی را
بیان نمایند .روش گرداوری اطالعات مطالعات کتابخانهای و میدانی است و برای سنجش
متغیره ای از پرسشنامه استفاده شد جهت تعیین روایی پرسشنامه ،ابتدا سواالت بین چندین تن

سياست گذاری آموزش در ايران با توجه به نظريه حکمراني خوب

297

از معلمان نمونه منطقه  1توزیع شد و پس از برطرف کردن ایرادات بین جامعه اماری توزیع شد
و جهت تائید پایایی سؤاالت پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که به شرح جدول زیر
میباشد.
جدول  -1آلفای کرونباخ
متغیر

الفای کرونباخ

تعامل

0,857

مدارا

0,785

مشارکت

0,749

جامعهپذیری

0,814

اطمینان

0,834

صداقت و درستکاری

.0763

ریسکپذیری

0,742

جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  spssاستفاده شد که از توزیع فراوانی ،ازمون نرمالیته و
آزمون  tبه منظور تحقیق برگرفته شد.

يافتهها
طبق نتایج حاصل از پژوهش ،در رابطه با جنسیت 62,2 ،درصد را زنان و  38,8درصد را مردان
تشکیل میدهند.
در رابطه با سن نیز  23,9درصد دارای سن  25تا  35سال 41,1 ،درصد دارای سن  35تا 45
سال و  23,8درصد دارای سن  45تا  55سال و  11,2دارای سن  56سال و باالتر هستند.
در رابطه با تحصیالت ،نیز  42,3درصد دارای تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس و  38.4درصد
دارای تحصیالت فوقلیسانس و  10,3درصد دارای تحصیالت دکتری هستند

بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهای تحقيق
قبل از بررسی فرضیهها الزم است نرمال بودن متغیرهای مطالعه موردبررسی قرار گیرد.
آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها به کار میروند .هنگام بررسی
نرمال بودن دادهها فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح خطای  %5تست
میشود .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05به دست آید ،در این صورت دلیلی برای
رد فرض صفر مبتنی بر این که داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت.
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درجه معناداری

متغیر

مقدار آماره

تعامل

0,075

0,200

مدارا

0,080

0,200

مشارکت

0,059

0,201

جامعهپذیری

0,098

0,125

اطمینان

0,102

0,158

صداقت و درستکاری

0,086

0,187

ریسکپذیری

0,063

0,101

جدول  -2نتایج آزمون نرمالیته

بهعبارتدیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری بهصورت زیر
تنظیم میشود:
 :H0توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.
نتایج آزمونهای نرمالیته در جدول ( ،)1آورده شده است:
همانطور که مشخص است ازآنجاکه آماره آزمون بزرگتر مساوی  0/05برای همه متغیرهای
مطالعه ،بهدستآمده است ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر این که داده نرمال
است ،وجود نخواهد داشت .بهعبارتدیگر توزیع دادهها نرمال خواهند بود.

آزمون فرضيه
آموزشهای اعتماد عمومی ازجمله تعامل ،مدارا ،مشارکت ،جامعهپذیری ،اطمینان ،صداقت و
درستکاری ،ریسکپذیری ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان دوران
ابتدایی است.
جدول  -3آزمون t
میانگین

انحراف
معیار

پایین
ترین

باالترین

 Tآماره

درجه
معناداری

تعامل

2,59

0,758

1,32

2,48

1,325

0,000

مدارا

2,48

0,658

1,29

2,36

1,258

0,000
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مشارکت

3,015

0,789

2,01

3,24

1,542

0,000

جامعهپذیری

3,124

0,887

2,12

3,14

1,685

0,000

اطمینان

2,87

0,568

1,98

3,08

1,335

0,000

صداقت و
درستکاری

3,68

0,915

1,45

3,46

1,583

0,000

ریسکپذیری

2,32

0,884

1,28

2,89

1,478

0,000

طبق نتایج حاصل از جدول ،در رابطه با میانگین متغیر تعامل ( )2,59است و کمتر از حد
متوسط  3و انحراف معیار  0,758است و آماره  )1,325( tاست ،درجه معناداری کمتر از
 0,001است و می توان بیان داشت که متغیر تعامل در کتاب های درسی وجود دارد و ازجمله
سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است که مورد تایید ولی کمتر
از حد متوسط است  .میانگین متغیر مدارا ( )2,48و کمتر از حد متوسط  3است و انحراف معیار
 0,658است و آماره  )1,258( tاست و درجه معناداری کمتر از  0,001است و می توان بیان
داشت که متغیر مدارا در کتاب های درسی وجود دارد و ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در
بین دانش آموزان دوران ابتدایی است و مورد تایید ولی کمتر از حد متوسط است  .میانگین
متغیر اطمینان ( )2,87و کمتر از حد متوسط  3و انحراف معیار  0,568است و آماره t
( )1,335است و درجه معناداری کمتر از  0,001است و می توان بیان داشت که متغیر اطمینان
در کتاب های درسی وجود دارد و ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان
دور ان ابتدایی است و مورد تایید ولی کمتر از حد متوسط است  .میانگین متغیر ریسکپذیری
( )2,32که کمتر از حد متوسط  3و انحراف معیار  0,884است و آماره  )1,478( tاست و درجه
معناداری کمتر از  0,001است و می توان بیان داشت که متغیر ریسک پذیری در کتاب های
درسی وجود دارد و ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است
و مورد تایید است ولی کمتر از حد متوسط و الزم است سیاستگذاریهای آموزشی در این
زمینه در خصوص تقویت شود.
میانگین متغیر مشارکت ( )3,015که بیشتر از حد متوسط  3است و انحراف معیار  0,789است
و آماره  )1,542( tاست و درجه معناداری کمتر از  0,001است و می توان بیان داشت که متغیر
مشارکت در کتاب های درسی وجود دارد و ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش
آموزان دوران ابتدایی است و مورد تایید است و میانگین متغیر جامعهپذیری ( )3,124که بیشتر
از حد متوسط  3است و انحراف معیار  0,887است و آماره  )1,685( tاست و درجه معناداری
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کمتر از  0,001است و می توان بیان داشت که متغیر جامعه پذیری در کتاب های درسی وجود
دارد و ازجمله سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است و مورد تایید
است میانگین متغیر صداقت و درستکاری ( )3,68است و بیشتر از حد متوسط  3است و انحراف
معیار  0,915است و آماره  )1,583( tاست و درجه معناداری کمتر از  0,001است و می توان
بیان داشت که متغیر صداقت و درستکاری در کتاب های درسی وجود دارد و ازجمله
سیاستگذاریهای آموزشی در بین دانش آموزان دوران ابتدایی است و مورد تایید است.

بحث و نتيجهگيری
اعتماد مردم به یک نظام سیاسی ارتباط معناداری با باور شهروندان آن جامعه به کارآمدی دولت
دارد .اعتمادی که به افزایش مقبولیت آن نظام سیاسی نزد مردم و درنتیجه افزایش سطح
مشارکت سیاسی شهروندان منجر میگردد؛ و نیز سطح رفاه یک ملت و توانایی آنان به رقابت با
جوامع مطرح در این زمینه ،خود معلول اعتماد مردم بهنظام سیاسی میباشد .در اقتصاد ،اعتماد
موجب کاهش هزینهها و به لحاظ روانشناختی باعث ایجاد آرامش ،امنیت و سالمت روانی
جامعه میگردد .برقراری اطمینان و تعامل میان دولت و شهروندان ،دموکراسی ،عدالت محوری
دولت در توزیع امکانات و مناصب و وجود دغدغه مندی در ارکان دولت برای حل مشکالت
شهروندان ،افزایش سطح اعتماد عمومی را به همراه دارد و درنتیجه ارتقای سطح اعتماد عمومی
در یک رابطه متقابل ،موجب اعتماد سیاسی شهروندان به حکومت در سه سطح اعتماد به
سیستم سیاسی ،اعتماد به نهادهای سیاسی و به کارگزاران سیاسی میگردد که ارمغان آن به
همان میزان ارتقای شاخصهای رفاه و امنیت در جامعه است .نباید ازنظر دور داشت که تنها
وضع سیاستها بر اساس اصول و شاخصههای یک حکومت دموکراتیک موجب تحقق اعتماد
متقابل نمیشود ،چه اینکه اجرای درست آن سیاستها و تعریف و اتکا به یک الگوی مناسب در
این زمینه نیز حیاتی است و الزم است این اعتماد در ابتدای آموزش در دستور کار قرار گیرد،
آموزشوپرورش ایران به رغم تمامی تالشهایی که در جهت ارتقای آن صورت پذیرفته،
موفقیتآمیز ظاهرنشده است .ریشه این ناکامی نسبی به پایین بودن سطح تعامل در اجزای
مختلف نظام آموزشی ایران بازمیگردد .تمرکز سیاسی واداری قدرت باعث شده است تا تمام
اجزای این نظام بهصورت دستوری و از باال به پایین طراحی شود .نتایج نشان داد که سطح
حکمرانی خوب در خصوص اعتماد عمومی ازجمله متغیرهای تعامل ،مدارا ،اطمینان و
ریسکپذیری ،کمتر از حد متوسط در کتابهای آموزش ابتدایی به آن توجه است ولی متغیرهای
مشارکت ،جامعهپذیری و صداقت و درستکاری بیشتر از حد متوسط است و در سطح باالیی از
سیاستهای آموزشی قرار دارد .ناتری ( )1398نیز نشان داد که مشارکت و تعامل و مدارا از
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) نیز نشان داد مدیریت1398( مؤلفههای حکمرانی خوب در سیستم آموزشی است و منیعی
 تفویض اختیار از عواملی است که در سیاستهای آموزشی به، اعتماد و وفاق اجتماعی،مشارکتی
) نیز نشان داد2017( آنها توجه شده است و با تحقیق پژوهش حاضر در یک جهت است و خانا
 به منظور.که متغیر مشارکت از ابعاد حکمرانی خوب است و با تحقیق حاضر همسو میباشد
 پیشنهاد می شود که جهت تدوین سیاست های اموزشی متغیرهای حکمرانی،نتایج تحقیق
 در کتاب های درسی از گروهی از خبرگان در حوزه حکمرانی خوب دعوت به عمل آید و،خوب
 حکمرانی،پیشنهاد می گردد کتابی در کتاب های درسی کودکان در حوزه حقوق شهروندی
 اموزش های الزم در، تدوین شود که دانش آموزان از سنین ابتدایی..... خوب و اعتماد عمومی و
.این زمینه را ببینند
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