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Abstract 
Today, the issue of education in the world has become an important issue for sustainable 

development In the meantime; experts consider the main axis of this development to be the 

continuous participation of organizations and institutions with education. The purpose of this 

study was to identify the pattern of participation of organizations and institutions with the 

country's education system. The present study was a developmental research in terms of 

purpose and a qualitative research in terms of research design. In this study, the Meta-

synthesis method was used to integrate the studies and create comprehensive and interpretive 

findings. In this study, Persian and Latin articles and books related to the field of education, 

especially participation in education, were selected and reviewed between 2000 and 2020. 

After summarizing and reviewing 29 articles, they were analyzed. Finally, the results of the 

analysis, after examining the primary and secondary categories, identified 10 general 

methods of participation in education Including: Participation in technology development, 

Participation in research and development, Participation in human resources, Participation in 

relation to the environment, Participation in evaluation, Participation in implementation, 

Participation in planning, Participation in Accountability, Financial partnership, Information 

participation.Therefore, according to the dimensions identified in the present study, it is 

necessary for managers and officials in each organization to identify how they participate in 

education and thus play their part in this organization. 

Keywords: Education system, Financial participation, Formal education system, 

Participation. 
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م تعلیم و تربیت رسمی و ها و نهادها با نظاتدوین الگوی مشارکت دستگاه

 ای به روش فراترکیب(عمومی )مطالعه

 4نادری، ناهید 3حسین خنیفر، 2محمدحسین رحمتی، 1علی رشیدی

 ، ایران قم، تهران، دانشگاه پردیس فارابی، دکتری مدیربت آموزشی. 1

 ، ایرانقم، تهرانه ، دانشگاپردیس فارابی، و حسابداری مدیریت ة، دانشکددولتیگروه مدیریت استادیار،  .2

 ، ایرانقم، تهران، دانشگاه پردیس فارابی، و حسابداری مدیریت ة، دانشکدآموزشیگروه مدیریت ، . استاد3

 ، ایرانقم، تهران، دانشگاه پردیس فارابی، و حسابداری مدیریت ة، دانشکدآموزشیگروه مدیریت ، . استادیار4

 (05/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 27/12/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

صلی  صاحبنظران محور ا ست و در این میان  شده ا سعة پایدار تبدیل  ضوع آموزش و پرورش در دنیا به یک بحث مهم برای تو امروزه مو
 هاسازمان. هدف از این پژوهش شناسایی الگوی مشارکت دانندیمبا آموزش و پرورش  نهادهاو  هاسازماناین توسعه را مشارکت مستمر 

ی هاطرحطرح پژوهش جزء  دید ازی و اتوسعههدف در زمرة تحقیقات  دید ازی با نظام تعلیم و تربیت کشور بود. پژوهش حاضر ادهانهو 
ستفاده تفسیری و جامع یهاافتهی ایجاد مطالعات و سازییکپارچه برای بیفراترکپژوهش کیفی بود. در این مطالعه از روش  شد. در این  ا

تا  2000های خصوووم مشووارکت در تعلیم و تربیتن بین سووا ب داخلی و خارجی مرتبط با حوزة تعلیم و تربیت و بهتحقیق مقاالت و کت
شدند که پس از جمع 2020 سی  سی کلی انتخاب و برر سی  29بندی و برر شد. در نهایتن نتایج تجزیه و تحلیل پس از برر مقاله تحلیل 

شارکت د 9مقوالت اولیه و ثانویه  شارکت شیوة کلی م سعه تکنولوژین م شارکت در تو شامل م سایی کرد که  شنا ر آموزش و پرورش را 
شارکت در پیاده شیابین م شارکت در ارز سانین م شارکت در منابع ان سعهن م شارکت در تحقیق و تو شارکت در زیربرنامهسازین م ین م

شده در تحقیق حاضر باید مدیران و مسئوالن در اد شناساییپاسخگویین مشارکت مالین و مشارکت اطالعاتی بود. بنابراینن با توجه به ابع
 هر سازمانن نحوة مشارکت خود را در آموزش و پرورش شناسایی کرده و با این کار سهم مشارکت خود در این سازمان را ایفا کنند. 

 مشارکت مالین مشارکتن نظام تعلیم و تربیت رسمین نظام تعلیم و تربیت.  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها وظیفة های مؤثر در تغییرات آیندة کشورآموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین سازمان

ها و ها، نگرشانتقال فرهنگ و تجارب بشری به نسل جدید، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت

 و اساسی محور (. این نهاد،2020، 1)کواچویچ، موجکیک و کاپو رفتار افراد جامعه را بر عهده دارد

 بسزایی تواند اهمیتمی و است جانبههمه و پایدار و سالم پیشرفت یک به دستیابی برای اول گام

باشد  داشته جوامع آیندة ریزیبرنامه و گذاریسیاست دورنماهای و اندازهاچشم کردنروشن در

 و به مفیدترینتبدیل  و پرورشآموزش  امروزه کهنحوی (. به 1394 )فاطمی امین و فاطمی امین،

  (.2020، 2شده است )زو و لو گذاریسرمایه شکل تریناثربخش

شده است که نظام تعلیم در دهة اخیر همواره از سوی رهبر انقالب و مسئوالن به این امر اشاره 

 همه از»کنند: بیان می صحیفة نورای که امام خمینی در گونهو تربیت نیاز به اصالح و تغییر دارد به

 جهت این ما در هک است تربیت و تعلیم قضیة و دانشگاه قضیة و و پرورشآموزش  قضیة همین ترباال

(؛ رهبر معظم 81، صحیفة10ج )خمینی، «شود اصالح هک داریم احتیاج بیشتر، جهات همة از جا،همه از

بیان  و پرورش راهای خود بارها امر تحول و احتیاج به آن در آموزش انقالب نیز در سخنرانی

 اند. کرده

ها و فرایندهایی را از دید سازمانی نیز اصالحات و تغییرات در آغاز قرن بیست و یکم روند

کردن سیستم کارآمد جدید در های اساسی در مدیریت و فراهمایجاد کرده است که نیاز به بازنگری

را که آموزش (، چ2020آموزش و پرورش را دوبرابر کرده است )کواچویچ، موجکیک و کاپو، 

ها بدهد و آن به مثبت و مناسب پاسخ و درک کرده را تحوالت پرورش نیز به عنوان یک سازمان باید

 (. 4ص ،139۵ )هدایتی و خوارزمی، باشد محیطی تحوالت پاسخگوی

دیگر، سازمان آموزش و پرورش به عنوان مهمترین سازمان که در عصر اطالعات به  سوی از

همچنین، چارچوب  و رای پاسخ به تغییرات و پیشرفت جوامع ایجاد شده استعنوان یک استراتژی ب

 همان ابتدای از . بنابراین،شده است منتقل ایران، کشور از جمله دیگر، جوامع به تغییراتی کمترین آن با

                                                           
1. Kovačević, Mujkić & Kapo 

2. Xu & Luo 
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با  جامعه نیازهای به پاسخگویی در آن، ایدادهبرون و پیامدها و ناسازگار بومی هایبافرهنگ ورود

 و خرد تحوالت و تغییر انجام به آن وریبهره و اثربخشی افزایش و است بوده روروبه هاییالشچ

 (.24، ص1394خواه، )بذرافشان مقدم، شوقی و رحمان است نیاز داشته کالن

 و زندگی علم، فکر، عرصه چهار بر رهبری معظم مقام تأکیدهای به توجه با راستا، همین در

فراگیران  با مستقیم ارتباط همچنین، و زمانی یمحدوده و شرایط دلیل به عرصه چهار کهاین و معنویت

 این که کندمی ناپذیراجتناب ضرورتی را نظام این در تحول هست، آموزشی نظام پوشش تحت باید

 و فرهنگ رویکرد با مجدد مهندسی و تحول و نیازمند است نشده محقق مدیریتی اقدامات با امر

 و فرهنگی مسئوالن کار دستور در آموزشی نظام در تحول منظور همین به .است میاسال هایارزش

 .(3ص ،1394گرفت )فاطمی امین و فاطمی امین،  قرار انقالب فرهنگی عالی شورای هاآن رأس در

 انقالب فرهنگی عالی شورای سوی از 1390 سال آذرماه در وپرورشآموزش در تحول بنیادین سند

 (.46، ص1394 ، بلباسی و قربی،)رهبری تصویب شد

این  .و پرورش استآموزش  راهبردی برنامة حقیقت، در و پرورشآموزش  بنیادین تحول سند

 راهبرد 19 کالن، هدف 8 انداز،چشم مأموریت، مورد(، 30) هاارزش هایی مانند بیانیةبخش شامل سند

 هادی و نظام اجرایی تحول استو در پایان چارچوب ن راهکار 131 و هدف عملیاتی 23 و کالن

 (.1390و پرورش، )سند تحول بنیادین آموزش 

 و آموزشی، درسی برنامة مدیریت، و )رهبری زیرنظام شش وپرورشآموزش در بنیادین تحول

 پژوهش منابع و تخصیص و مالی تأمین انسانی، منابع ارتقای و تأمین فناوری، و تجهیزات فضا، تأمین

آموزش  های اجراییحوزه از مختلفی هایبخش بر ناظر هازیر نظام از کی هر بردارد.در را ارزشیابی( و

 (.7ص ،1393 )هاشمی، است و پرورش

تحلیل ساختاری،  ازجمله متنوعی ابعاد از و پرورشآموزش  بنیادین تحول سند اخیر، سال چند در

 مورد نقد الزامات مدیریتی و...ها، مبانی نظری، میزان توجه به مسائل مختلف در آن، نقش سازمان

تحول  سند هایبرنامه اجرای شناسیتوان آسیباست که جملة این تحقیقات می قرار گرفته ارزیابی و

 (؛1393)هاشمی،  نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول(؛ 139۵)هدایتی و خوارزمی،  آموزش
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بنیادین  تحول نظری مبانی(؛ 1391 هم،)نوید اد و پرورشآموزش  در بنیادین تحول الزامات مدیریتی

 در سند تحول (؛ بررسی تطبیقی اهداف تربیتی1390مخبر دزفولی، ) رسمی و تربیت تعلیم نظام در

عدالت  (،1394)فاطمی امین و فاطمی امین،  تحول سند ساختار تحلیل(؛ 1393 )قمصری و رمضانی،

هویت ملی در سند تحول بنیادین  (؛1393 نژاد،)صفار حیدری، حسین آموزشی در سند تحول بنیادین

از  و پرورشآموزش  بنیادین تحول سند تحلیل (؛1394و پرورش )رهبری، بلباسی و قربی، آموزش 

( جایگاه نظارت تعلیماتی در 1392 نیا،نیا و پیروانیسازمانی )پیروانی یادگیری به اهمیت میزان نظر

 ( اشاره کرد.1394، خواهان مقدم، شوقی و رحمانبذرافش) و پرورشسند تحول بنیادین آموزش 

های توسعه ناشی از دهند بسیاری از مشکالت ساختاری و عملکردی برنامهمطالعات نشان می

نارسایی در حوزة مشارکت است. در این میان، این مسأله که مفهوم مشارکت و ابعاد آن در ایران 

دهد اید، زیرا در ایران خدماتی که دولت ارائه میافزخوبی تعریف نشده است نیز بر مشکالت میبه

ریزان در سطوح مرکزی تهیه شده است که آشنایی چندانی با نیازها و ابعاد سازمان غالباً توسط برنامه

 (.1394زاده بارانی کرد، مربوطه ندارد )صالحی عمران و حسن

و  تحول بنیادین آموزشگرفته دربارة سند شناسی صورتدر بررسی پیشینه و مطالعات آسیب

ای که نباید بین، نکتههای مختلف اشاره شده است اما در این پرورش به اختالالت و کم و کاستی

 تکمشار تربیت، انونک عنوانبه و پرورش آموزش فعاالنه عملکرد نادیده گرفت این است که الزمة

 اهداف تحقق برای ز مدیریتیمتمرکنیمه نظام یک وجود جمعی است، گیریتصمیم و عوامل لیةک

تربیتی  هایبرنامه و هاسیاست در مؤثر و سهیم ت عواملکمشار افزایش و عمومی، رسمی تربیت

 (. 117، ص1393 اسالمی، انقالب بنیادی هایپژوهش و مطالعات )مرکز ازجمله عوامل مهم است

ه در اهداف مربوط حاکی از پیشرفت شایان توج 2011گزارش نظارت جهانی بر آموزش در سال 

ها به آموزش و پرورش بود، اما طی این گزارش یادآوری شده است که بسیاری از مشکالت و چالش

های دوجانبه یا چندجانبه با آموزش و پرورش طی این اند که به دلیلی عدم همکاریهنوز باقی مانده

های گذاریای سرمایههدهندة مشارکت محسوس تنها در زمینهها گزارش شده است که نشانسال
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های فوق برنامه بوده است و شامل (، یا توسعة برنامه2014، 1مالی با آموزش و پرورش )میکر

(. از سوی 2016، 2های مبتنی بر اقدام دوطرفه نبوده است )مونرو و همکارانهمکاری و فرصت

شی مورد حمایت های مشارکت و همکاری بین بخدیگر، در حالی که در تئوری تفکر سیستمی، مدل

های صنعتی مورد توجه قرار گرفته و ارزشمندی قرار گرفته است و در طیف وسیعی در سازمان

شود )فالک و همکاران، است، اما متأسفانه این روند در آموزش و پرورش بسیار کمتر دیده می

201۵). 

 هم و دارد هدیرین ریشة هاملت تاریخ در و پرورشآموزش  در آن چگونگی و تکمشار موضوع

 توسعه اساسی محور را تکمشار این شناسانجامعه هک ایگونهبه است، شده دوبرابر آن اهمیت اکنون

آموزش و پرورش به عنوان یکی از  اند،دانسته مقوله این یفیک و میک گسترش در مهم عاملی و

ی به آثار متنوع محیط ها بیش از هر سازمان دیگرهای مؤثر در تغییرات آیندة کشورمهمترین سازمان

 (. 2020خارجی وابسته است )کواچویچ، موجکیک و کاپو،

 پیشرفته و پرورشآموزش  از هک شورهاییک در دهد،می نشان نیز جهانی و تاریخی هایتجربه

 و پرورشآموزش  از خارج هایدستگاه تکمشار ندارند، هم چندانی مادی التکمش و برخوردارند

و  4سونوجیک -زاهیرویچ ؛2018، 3یابد )رابرتزمی بیشتری ضرورت روزروزبهبا این سازمان 

پذیری گیری مشترک، استقالل نسبی، انعطافادارة امور مدرسه باید مبتنی بر تصمیم (.2019 همکاران،

 ازجویانه باشد تا فضای مدرسه را پویا و پرنشاط و فعال کند های غیر متمرکز و مشارکتو روش

محوری و توسعة و پرورش بر تمرکززدایی، مدرسههای راهبردی آموزش ت، سیاسگرید یسو

 تحقیقات مرکز توسط یافتهانجام هایبررسی به توجه جانبه است، از طرفی، بامشارکت همه

 مطلوب الگوی با های نهادگرایینظریه قرابت بر تأکید و نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک

 ریزیبرنامه تحقق ضمن تواندمی و پرورشآموزش  در نهادی رآرایش ساختا کشور، در توسعه

 نهادهامشارکت  .شود و پرورشدر آموزش  مشارکتی دموکراسی موجب انسانی نیروی و ایمنطقه

                                                           
1. Mercer 

2. Monroe 

3. Roberts 

4. Zahirović Suhonjić 
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 فضای ایجاد موجب جامعه، افراد درگیرکردن با حال،در عین  و شوندمی هاهزینه کاهش موجب

 (.1394ن، زندیان و آقامحمدی، )هاشمیا شوندمی زاقابلیت اجتماعی

های یادگیری واقعی، تواند به ایجاد فرصتها میمشارکت بین آموزش و پرورش و سازمان

آل، مشارکت های بر اساس مشکالت واقعی جامعه کمک کند. در حالت ایدههمچنین، تنظیم آموزش

نفعان ودمند شود که همة ذیتواند منجر به ایجاد یک برنامة سها و آموزش و پرورش میبین سازمان

انداز یا هدف مشترک کند. عالوه بر این، مشارکت را قادر به تالش در جهت دستیابی به چشم

تواند به آن کمک کند تا بتوانند به عامل تغییر در جامعه آموزش و پرورش با محیط اجتماعی می

 (.2018، 1تبدیل شود )ایمس

 هیچ تاکنون در واقع، دهدو پرورش نشان می آموزش در حوزة مشارکت کلی، مطالعة طور به 

 ندارد )حسنی، وجود باشد، و پرورشآموزش  در مشارکت تمامی نیازهای برای مناسب که الگویی

گونه که ، همانگرید یسو از(، که این خود از طرفی اهمیت طرح و نوآوری در آن است، 1392

 از جمله دیگر، جوامع به تغییراتی کمترین با مدرن هادنیک  عنوانبه آموزش و پرورش اشاره شد، نهاد

های ساختاری، غیر ساختاری و فرهنگی ناسازگار شده که با بسیاری از ویژگیمنتقل  ایران، کشور

بوده و نیاز به تدوین الگوی بومی در تمامی ابعاد آموزش و پرورش از جمله مشارکت نهادها و 

ین، ارائة این طرح از طرف شورای عالی آموزش و پرورش ها الزم و ضروری است، همچندستگاه

. رساندیمکننده سند تحول خود اهمیت و ضرورت این پژوهش را میتنظبه عنوان سازمان متولی 

با نظام تعلیم و تربیت  نهادهاو  هادستگاهبنابراین، هدف از این پژوهش تدوین الگوی مشارکت 

 رسمی و عمومی است.

 شناسی پژوهشروش

 روش از است. استفاده شده انجام بیفراترک روش از استفاده با که است کیفی نوع از مطالعه ینا

 فراتحلیل، مشابه که است صورت بدین مرتبط مشارکت کلیدی عوامل شناسایی برای بیفراترک

 .شودیم استفاده تفسیری و جامع یهاافتهی ایجاد یبرا مطالعه چندین سازییکپارچه برای بیفراترک

                                                           
1. Eames 
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 روش از هستند؛ کمی و کیفی، مشارکت یهانحوهکلیدی  عوامل ةنیزم در مقاالت بیشتر که آنجا از

 ةترجم یةپا بر موضوع این از جامعی ترکیب آوردن دست به برای مناسب روشی عنوان به بیفراترک

مقاله طی روش فراترکیب در این (. 1396)کمالی،  است شده استفاده محدود کیفی و کمی یهامطالعه

 چیزی، چه مطالعه، مورد جامعه مانند مختلفی پارامترهای از پژوهش الؤس تنظیم برای، در مرحلة اول

ی هانحوهیا  هاروشکه در این تحقیق این سؤال که:  .شودیماستفاده  روش چگونگی و موقع چه

، دوم گامر مورد بررسی قرار گرفت. د در آموزش و پرورش کدامند؟ نهادهاو  هاسازمانمشارکت 

واژگان  و متمرکز مختلف یهاژورنال در منتشرشده مقاالت بر را خود مندنظام وجویجست محقق

 اجرای مرحلة اول در شدهمطرح الؤس به پاسخگویی یبرا حال کند.می انتخاب را مرتبط کلیدی

آموزش و  ی مشارکت در آموزش و پرورش، همکاری باهادواژهیکل از با استفاده محقق ،بیفراترک

، SIDیهاگاهیپا پرورش، دخالت در آموزش و پرورش، همکاری با مدارس، مشارکت در مدارس، در

Web of Science، Emerald و Proquest  در مرحلة بعد  بررسی کرد. 2020تا  2000ی هاسالبین

 بررسی مورد بیترکفرا فرایند در هامقاله این که ،کنندیم رد را مقاالت از تعدادی بازبینی هر محقق در

 و تجزیه برای مقاله 29 نهایت، در مقاله، 1۵0 میان از پژوهشگر ارزیابی، فرایند . دررندیگینمقرار 

 و منتخب مقاالت پیوسته طور به پژوهشگر ،بیفراترک سراسر گذاشتند. در اطالعات باقی تحلیل

 اولیه و اصلی یهامطالعه هاآن در که مجزایی محتوایی درون یهاافتهی به دستیابی یبرا را شدهنهایی

 وجوجست را موضوعاتی پژوهشگر تحلیل، و تجزیه طول در .کندیم مرور بارچندین ،شوندیم انجام

 موضوعی بررسی عنوان به مورد این .اندشده پدیدار بیفراترک در موجود یهامطالعه میان در که کندیم

 .شودیم شناخته

 شده گرفته نظر در هامؤلفه عنوان به هامطالعه از شدهاستخراج عوامل تمام ابتدا حاضر، پژوهش رد

 به تا کرده بندیدسته مشابه مفهوم یک در را هاآن کدها، این از یک هر مفهوم درنظرگرفتن با سپس، و

ی هاجدولدر  هامؤلفهخالصة مراحل بررسی و استخراج  شود. داده شکل پژوهش مفاهیم ترتیب این

 نشان داده شده است. 4 و 3، 2، 1
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 شده در حوزة مشارکت در آموزش و پرورشی انجامهاپژوهش. نمونة 1جدول 

 شدهمؤلفة شناسایی شرح محقق

و همکاران  1چرتی
(2012) 

 برای فناورانه هاینوآوری فرایند در هانهادها و سازمان

 بسیار نقش مخرب ناشی از تغییرات، آثار از جلوگیری

نقش  عالوه، به داشت. ها خواهدی در کشوراکنندهتعیین
در  دانشی ایشبکه ایجاد همچنین، های نهادیهمکاری

 در فناورانه هاینوآوری ایجاد و محتمل تغییرات به پاسخگویی

 است. اهمیت با بسیار زمینه این

مشارکت در ایجاد شبکة 
مشارکت در  -دانشی

 -پاسخگویی به تغییرات
 مشارکت در نوآوری

 (2007) 2ولیپاراج

مشارکت نهادهای مردمی در آموزش و پرورش با ایجاد 
تواند در قالب کمک به عملیات مدیریت غیر متمرکز می

مدیریت مدرسه، نظارت بر اعمال مدیران، کمک به تدوین 
ها همچنین های رسمی و غیر رسمی صورت گیرد. آنبرنامه

ها سازی برنامهسازی و پیادهتوانند با بسیج منابع در فرمولهمی
 نیز همکاری و مشارکت داشته باشند.

مشارکت در عملیات 
مشارکت در  -مدیریت

 -نظارت بر عملکرد مدیران
ها مشارکت در تدوین برنامه

سازی مشارکت در پیاده –
 هابرنامه

3GPE (2014) 

جانبة آموزش های مهم و مؤثر در توسعة همهیکی از مکانیزم
نیافته بازکردن ل توسعه و توسعههای درحاو پرورش کشور

المللی است. منابع مالی به های مالی بینهای مشارکتجنبه
های آموزش و پرورش عنوان شاهرگ اساسی در اجرای برنامه

 آیند.به حساب می

 مشارکت مالی

 
 شده )مرحلة دوم(. نمونه مفاهیم استخراج2جدول 

 (شده )مرحلة دوممفاهیم استخراج محقق کد محقق

1 
 چرتی و همکاران

(2012) 
. مشارکت در پاسخگویی نسبت به 2مشارکت در ایجاد شبکة دانشی؛ 

 . مشارکت در نوآوری.3عملکرد؛ 

 (2007) 4پاراجولی 2
. مشارکت در نظارت بر عملکرد مدیران؛ ۵. مشارکت در عملیات مدیریت؛ 4

 .هاامهبرنسازی مشارکت در پیاده .7؛ هابرنامه. مشارکت در تدوین 6

                                                           
1. Chhetri  

2. Parajuli 

3. Global Partnership for Education 

4. Parajuli 
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 (شده )مرحلة دوممفاهیم استخراج محقق کد محقق

 (2016) 1کومار 3

. 11. مشارکت در مدیریت کارکنان؛ 10. مشارکت در ارائة خدمات مالی؛9
. مشارکت در پاسخگویی؛ 12مدت و بلندمدت؛ ی کوتاهزیربرنامهمشارکت در 

 مشارکت در ارتباط با جامعه. .13
 مشارکت فنی. .16. مشارکت تحقیقاتی؛ 1۵ی؛ ابودجه. مشارکت مالی و 14 (2018) رابرتز 4

۵ 
 2هاوارد و ویلیامز

(2017) 
. 19. مشارکت در ارزیابی تکوینی؛ 18کردن امکانات؛ . مشارکت در فراهم17

 مشارکت در توسعة کارکنان.
 . مشارکت در تخصیص بودجه20 (2012) 3هوپ 6

7 
 4آشفورد، دانکن و گاث

(201۵) 
 . مشارکت در تغییرات و برخورد با تغییرات.21

8 
و  سونوجیک -رویچزاهی

 (2019همکاران )
و پرورش نیروی  نیتأم. مشارکت در 23. مشارکت ر جبران خسارات؛ 22

 انسانی.

 (1383) قاسمی پویا 9
. 26مشارکت در امور مالی و اداری؛  .2۵. مشارکت در ساخت و ساز؛ 24

. مشارکت در 28. مشارکت در تنظیم کتب درسی؛ 27مشارکت در ارزشیابی؛ 
 وری و تکنولوژی.حوزة فنا

 91 کدهامجموع  

مقاله و منبع  29شود، در مجموع، در بررسی مشاهده می 2و  1های همان طور که در جدول

های الزم در رابطه با انواع مشارکت در آموزش مرتبط با موضوع مشارکت، به طیف وسیعی از مؤلفه

هشگر کدهای باز استخراج شده و پرورش اشاره شده است. پس از مرحلة اول کدگذاری باز، پژو

کد( در مرحلة اول کدگذاری باز را در یک فرایند مکرر با یکدیگر مقایسه و بازبینی فراوان  120)

ها و برقراری ارتباط منطقی بین کدهای باز، تعداد کدهای باز، بعد از حذف کدهای تکراری، در آن

کد باز  91وهشگر با توجه به ماهیت این کد رسید. در مرحلة بعد پژ 123کدگذاری باز به  دوم گام

ها در بندی آنها با یکدیگر، به مقولهکدگذاری باز و ارتباط مفهومی آن دوم گامآمده از دستبه

 ی اول کدگذاری محوری پرداخت. مرحله

                                                           
1. Kumar 

2. Howard & Williams 

3. Hoop 

4. Ashford, Duncan & Guth 



   413    ای به روش فراترکیب(ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )مطالعهتدوین الگوی مشارکت دستگاه

 

 

 

از کدگذاری محوری، پژوهشگر  دوم گامزیرمقوله به دست آمد. در نهایت، در  20در این مرحله 

های ها، اقدام به تقلیل مقولهزیرمقوله و بررسی دقیق روابط بین آن 20ه ماهیت این با توجه ب

تر با توجه به نوع های کلیها در مقولهگذاری آن، و نامکدگذاری محوری اول ةآمده در مرحلدستبه

عالوه  شدهمقولة استخراج 9 .مقولة اصلی به دست آمد 9هر زیرمقوله کرد؛ بنابراین، در این مرحله 

ای جدید شیوهبر کاهش تعداد زیر مقوالت، به ارتباط بین مقوالت در سطح باالتری از انتزاع و به 

ها های اصلی حاصل از تحلیل محتوای استقرایی دادهها و مقوله، زیرمقوله3پردازند. در جدول نیز می

 نشان داده شده است. 
 شدههای اصلی مستخرج. مقوله3جدول 

 فراوانی کد محققان مقولة ثانویه لة اولیهمقو مفاهیم
. 14. مشارکت در ارائة خدمات مالی؛ 10. مشارکت مالی؛ 8

. مشارکت در جبران خسارات 20ای؛ مشارکت مالی و بودجه
. مشارکت 43های مالی؛ آوری کمک. مشارکت در جمع41

. ۵1ها و پرداخت یارانه؛ . مشارکت در بورسه48مادی؛ 
مشارکت در تأمین منابع  -70ها؛ هزینه مشارکت در کاهش

آموزان نیازمند؛ . مشارکت در تأمین منابع مالی دانش74مالی؛ 
. مشارکت در تأمین 71ها؛ . مشارکت در تأمین هزینه83

 . مشارکت در بهبود امکانات.63تجهیزات و امکانات؛ 

 مشارکت درآمدی

مشارکت 
 مالی

3-4-۵-
7-9-13-
14-1۵-
17-19-
22-24-
26-10-
21-20 

16 

 ایمشارکت هزینه

. ۵9. مشارکت مشورتی؛ 38مشارکت در ایجاد شبکه دانشی؛ 
. مشارکت 67کردن منابع اطالعاتی مشترک؛ مشارکت در فراهم

. مشارکت در استفاده از منابع و امکانات مالی و 72شورایی؛ 
 فکری

مشارکت  مشارکت فکری
 اطالعاتی

1-13-
14-19-
21-23 

6 

 رتیمشارکت مشو

. مشارکت 12. مشارکت در پاسخگویی نسبت به عملکرد؛ 2
. مشارکت نسبت به نتیجة 91نفعان؛ در پاسخگویی به ذی

 . مشارکت در پشتیبانی مشتریان.90آموزان؛ عملکرد دانش

مشارکت در پاسخ 
مشارکت  مشتریان

 پاسخگویی
1-4-28 3 

مشارکت در پاسخ 
 به نتیجه

ریزی مشارکت در برنامه -11ها؛ برنامه. مشارکت در تدوین 6
. 39. مشارکت مبتنی بر برنامه؛ 29مدت و بلندمدت؛ کوتاه

. مشارکت در توسعة مطلوبیت 61ی؛ گیرمشارکت در تصمیم
. مشارکت در تعیین ۵7. مشارکت در طراحی برنامه؛ 87برنامه؛ 

 گذاری.. مشارکت در سیاست89اهداف اولیه؛ 

مشارکت در 
 امهطراحی برن

مشارکت در 
 ریزیبرنامه

2-4-11-
13-20-
27-28-

19 

8 
مشارکت در بهبود 

 برنامه
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 فراوانی کد محققان مقولة ثانویه لة اولیهمقو مفاهیم

. مشارکت در 7۵. مشارکت در مدیریت مدارس؛ 82
. 47. مشارکت در آموزش و تدریس؛ 68برداری؛ بهره

. مشارکت در اجرا؛ 4۵سازی تجهیزات؛ مشارکت در فراهم
رکت در . مشا37. مشارکت در ارائة آموزش ایمن؛ 36

سازی . مشارکت در هماهنگ32نگهداری از فراگیران؛ 
. مشارکت در 4. مشارکت در ساخت و ساز؛ 24فرایندها؛ 

 ها.سازی برنامهمشارکت در پیاده .7عملیات مدیریت؛ 

 مشارکت مدیریتی
مشارکت در 

سازی پیاده
 هابرنامه

26-23-
22-1۵-
13-11-
10-6-4-

2 

10 

 مشارکت اجرایی

. مشارکت در 18کت در نظارت بر عملکرد مدیران؛ . مشار۵
. ۵2. مشارکت در نظارت و توانبخشی؛ 34ارزیابی تکوینی؛ 

. مشارکت در 6۵مشارکت در نظارت بر روند اجرای برنامه؛ 
ی و گیر. مشارکت در اندازه78نظارت و پیگیری امور مدرسه؛ 

 ها.ارزیابی برنامه

مشارکت در 
 ارزیابی عملکرد

ر مشارکت د
 ارزشیابی

2-6-10-
11-17-
21-24 

7 
مشارکت در 
 ارزیابی برنامه

. مشارکت در 49مشارکت در تربیت نیروی انسانی؛  .8۵
. 64. مشارکت در بهبود سرمایة انسانی؛ 76آموزش معلمان؛ 

. مشارکت در 3۵مشارکت در استخدام نیروی انسانی؛ 
رورش . مشارکت در تأمین و پ23پشتیبانی منابع انسانی؛ 

. مشارکت 91. مشارکت در توسعة کارکنان؛ 19نیروی انسانی؛ 
 . مشارکت در تقویت روحیة کارکنان.62در مدیریت کارکنان؛ 

مشارکت در جذب 
 نیروی انسانی

مشارکت در 
 منابع انسانی

26-16-
24-21-
12-9-6-

28- 

9 
مشارکت در 

پرورش نیروی 
 انسانی

مشارکت در توسعة 
 نیروی انسانی

. مشارکت 81. مشارکت تحقیقاتی؛ 1۵مشارکت در نوآوری؛ 
. 77. مشارکت در رفع مشکالت؛ 73در نوآوری خدمات؛ 

. مشارکت در شناسایی ۵8مشارکت در مدیریت ریسک؛ 
. 86. مشارکت در اصالح اهداف و قوانین؛ 84ها؛ فرصت
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در  هاسازماندر زمینة با نحوة مشارکت  هایبررس شودیممشاهده  4گونه که در جدول همان

شیوة  9در نهایت، پس از بررسی مقوالت اولیه و ثانویه در نهایت،  دهدیموزش و پرورش نشان آم

کلی مشارکت در آموزش و پرورش شناسایی شد که شامل مشارکت در توسعة تکنولوژی، مشارکت 

سازی، مشارکت تحقیق و توسعه، مشارکت در منابع انسانی، مشارکت در ارزشیابی، مشارکت در پیاده

 .دشویمی، مشارکت در پاسخگویی، مشارکت مالی، و مشارکت اطالعاتی زیربرنامهدر 

  یگیربحث و نتیجه

مشارکت اجزای مختلف جامعه با آموزش و پرورش نقشی مهم در رسیدن سیستم آموزشی به اهداف 

خود ای دوطرفه است و اغلب بازیگران در سیستم آموزشی از روابط این رابطه، رابطه خود دارد.

(. در کشوری مانند ایران با توجه به وجود جمعیت باالی 201۵ )گروس، برندمنفعت نیز می

سو و پراکندگی جغرافیای مناطق، این ارگان همواره از نظر کمی و کیفی با مشکل آموز از یکدانش

ارکت رو به رو بوده است و این امر نیاز آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نظام اجتماعی به مش

(. همان گونه که در مقدمه 1394زاده بارانی کرد، )صالحی عمران و حسن دهدو همکاری را نشان می

ای دارد و از همان ابتدای تدوین سند نیز اشاره شد، مشارکت در آموزش و پرورش ابعاد گسترده

ارکت تحول بنیادین به مشارکت به عنوان یک ضرورت نگریسته شده است و در سند تحول به مش

(. اما 1390)سند تحول بنیادین،  نهادهای دولتی و مردمی برای پیشبرد اهداف تأکید شده است

ها در سند تحول ها نشان دادند، در حوزة مشارکت نیز مانند بسیاری از حوزهگونه که بررسیهمان

 رد )حسنی،ندا وجود باشد، و پرورشآموزش  در مشارکت تمامی نیازهای برای مناسب که الگویی هیچ

(؛ بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بود که الگوی مشارکت در آموزش و 1392

به چه شکلی با نظام تعلیم و  نهادهاو  هاسازمانپرورش دارای چه ابعادی است؟ به عبارت دیگر، 

 داشته باشند.  توانندیمتربیت همکاری 

وجوی موضوع یب استفاده شد و پس از پایش و جستدر پاسخ به سؤال یادشده از روش فراترک

های چکیده های علمی، سند انتخاب و در بررسیمشارکت در حوزة آموزش و پرورش در پایگاه

زیرمقوله در زمینة نحوة  20مقاله در این زمینه تحلیل شد و در نهایت،  29ای و محتوای در نهایت، 
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ها در ها، و تقلیل آنبررسی دقیق روابط بین آن مشارکت در آموزش و پرورش به دست آمد که با

و  هاسازمانی مشارکت هانحوهمقوله همان  9دست آمد که این مقولة اصلی به 9 تریکلمقوالت 

مشارکت در توسعة تکنولوژی، مشارکت تحقیق و که شامل  باشندیمدر نظام تعلیم و تربیت  نهادها

سازی، مشارکت در در ارزشیابی، مشارکت در پیاده توسعه، مشارکت در منابع انسانی، مشارکت

 ی، مشارکت در پاسخگویی، مشارکت مالی، و مشارکت اطالعاتی بود. زیربرنامه

نظام تعلیم و تربیت دارای شرکای بسیاری در خارج و داخل سیستم آموزشی است و هر یک از 

شده در این تحقیق با مشارکت شناسایی توانند در یک یا چند گونه از ابعادها میاین نهاد یا سازمان

و  2لسکوویا (،2019) 1های فورسبرگآموزش و پرورش مشارکت داشته باشند. این یافته با یافته

(، 2010) 3(، اندرسون، هوسر، هاولند1394) هاشمیان، زندیان و آقامحمدی(، 2019همکاران )

(، و صالحی عمران و 1391(، متین )0۵20) 6(؛ سایلور و راجرز2013) ۵(، مک آلیستر2010)4بریک

 ( همسو است. 1394زاده بارانی کرد )حسن

های مشارکت در آموزش و پرورش مشارکت مالی های یکی از نحوهدر تحقیق حاضر طبق یافته

مشارکت در ارائة خدمات مالی، مشارکت  های گوناگون از قبیلبود. این نوع از مشارکت در صورت

تواند رخ دهد. هوپ ها و.. میرکت مادی ، مشارکت در کاهش هزینهدر جبران خسارات، مشا

عدالتی در ( این از نوع از مشارکت را عامل مهم در رفع بی2016( و کومار )2018( ؛ رابرتز )2017)

ها با قراردادن های در حال توسعه سازمانها در کشوردانند به عقیدة آنیافته میمناطق کمتر توسعه

ای در اختیار آموزش و پرورش های بودجهبع مالی خود چه به عنوان مالیات و چه کمکبخشی از منا

( 2019سونوجیک و همکاران ) -زاهیرویچتوانند گامی مهم در توسعة مناطق روستایی بردارند. می

های مردمی نباید باشد و دولت نیز معتقدند کمک مالی به آموزش و پرورش تنها مختص به کمک

های مختلف های مالی در قالبهای اجتماعی را مجاب به کمکها و نهاداه باید سازمانمرکزی همور

                                                           
1. Forsberg 

2. Lescevica 

3. Anderson, Houser & Howland 

4. Bryk 

5. Mac Alister 

6. Sailor & Roger 
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راد (، فاضلی1389(، جهانیان )1391به آموزش و پرورش کند. در تحقیقات داخلی نیز از جمله متین )

( به مشارکت مالی در آموزش و پرورش اشاره 1390) جباری بیرامی و دادگر(، و نیکجو، 1397)

 ده است. گردی

جنبة بعدی مشارکت که در تحقیق حاضر شناسایی شده است، مشارکت اطالعاتی بود. همان 

آیند. بدون داشتن طور که اشاره شد در حال حاضر اطالعات قلب تپندة هر سازمان به حساب می

ریزی و گرفتن بازخورد و همچنین، شناسایی نقاط قوت و ضعف اطالعات یک سازمان در برنامه

( 1386مشکل خواهد شد. در سند توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ) دچار

ها به ( توجه به رابطة آموزش و پرورش با رسانه1390و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )

در راستای توسعة فناوری سانی مورد توجه قرار گرفته است و بیبان شده است عنوان یک ابزار اطالع

 جمهوری سیمای و صدا سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ عات و ارتباطات در مدرسة وزارتاطال

 چارچوب در رسانیاطالع و سازیفرهنگ خصوص در الزم را همکاری و مشارکت ایران اسالمی

 برای فناوری و تحقیقات علوم، وزارت .آورند عمل به و پرورش آموزش وزارت با سند این مفاد

از  در استفاده را الزم هایهمکاری و هماهنگی پرورش و آموزش پیشنهادی هایبرنامه اجرای

 آموزشی هایدر دوره ازآن استفادة کارآمد و فاوا آموزشی هایبرنامه علمی، تصویب هایظرفیت

  .آورد عمل به پرورش و آموزش وزارت با دبیر، تربیت و معلم تربیت

آید. مشارکت در ریزی به شمار میصلی در برنامههمان طور که گفته شد، اطالعات زیربنای ا

چرتی و همکاران شده در این تحقیق است. در این زمینه ریزی به عنوان بعد دیگر شناساییبرنامه

( به نتایج یکسان دست 2010) 1دابا(، و 2009(، آشفورد )2016(، کومار )2007پاراجولی ) (،2012)

جوامع در همکاری با آموزش و پرورش برای اثربخشی در اند و معتقدند روند رو به رشد یافته

 های مبتنی بر برنامه روی آورند.ها به مشارکتعملکرد آن باعث شده است، سازمان

ریزی در این تحقیق شناسایی شد، مشارکت در مشارکت بعدی که پس از مشارکت در برنامه

                                                           
1. Daba 
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حاضر بررسی شد، در اکثر مواقع  اجرای برنامه است، در تحقیقاتی که در پژوهشسازی و پیاده

، 1ریزی با یک دیگر مطرح شده بودند )برای مثال، گاردنرمشارکت در اجرا و مشارکت در برنامه

مشارکت در روند اجرای ( 2017(. هاوارد و ویلیامز )1391؛ متین، 2016، 2؛ چارانیا و دیویس2011

دانند. در مچنین، یکپارچه اجراشدن برنامه میکردن اقالم مورد نیاز و هبرنامه را عمل مؤثر در فراهم

 ریزیبرنامه یندا( در زمینة مشارکت در اجرا این چنین آمده است که فر1391سند برنامة درسی )

های سایر گروه وها آموزان، خانوادهدانش معلمان، مؤثر تعامل و مشارکت زمینة باید تربیتی و درسی

 اجرای در یادگیری مراکز .کند ها فراهمبرنامه اجرا تولید، ی،طراح در را صالحذی و ذیربط ذینفع،

 شوند و وزارت تشکیل دولتی غیر و دولتی مشارکت بخش با و مدرسه از خارج توانندها میآموزش

 هنری، های فرهنگی،دستگاه ها،خانواده حداکثری مشارکت از است موظف پرورش و آموزش

 مدرسه، و از کالس خارجهای فعالیت ها وبرنامه اجرای و احیطر برای...و تولیدی مذهبی، خدماتی،

ها با های مهم همکاری سازمان( مشارکت در ارزشیابی را یکی از جنبه2010) 3استفاده کند. فلیپس

داند و معتقد است ارزشیابی همواره چه در ابتدا و چه در روند و چه در پایان هر نظام آموزشی می

ها در تشخیص میزان تحقق اهداف و فاصله با ده است. ارزشیابی به سازمانبرنامه مورد تأکید بو

های مدیریتی بین آموزش نامهتواند در توافقکند. مشارکت در ارزشیابی میوضع مطلوب کمک می

گیری و ارزیابی تواند برنامة مؤثر برای اندازهها گنجانده شود و مشارکت مؤثر میو پرورش و سازمان

ها متعهد خواهند کرد . همچنین، گاردنر ریزان را به اجرای برنامهها برنامهتدوین کند. آن هابرنامه

برای رسیدن به غایت نهایی مشارکت ما در چهار فرایند اساسی یعنی کند ( بیان می2011)

بی ها باید مشارکت داشته باشیم و مشارکت در ارزیاریزی، اجرا و ارزیابی برنامههدفگذاری، برنامه

کنندگان در طول دورة اجرا، ارزیابی مداوم از فرایندها داشته باشند. یابد که مشارکتزمانی تحقق می

گران سازمانی را عامل مهم ارزیابی تکوینی برنامه توسط مداخله( این نوع 2017هاوارد و ویلیامز )

 داند.در به یکپارچه اجراشدن برنامه می

                                                           
1. Gardner 

2. Charania & Davis, 

3. Phillips 
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خصوص در سازمانی باشند، به، منابع انسانی آن سازمان میمهمترین منابع هر سازمانیکی از 

شود. مشارکت در تأمین و پرورش مانند آموزش و پرورش که به عنوان نهاد فرهنگی شناخته می

شود. در های مهم مشارکت در آموزش و پرورش شناخته شده و میمنابع انسانی یکی دیگر از جنبه

کنند که در تأمین منابع نکتة دیگر ( بیان می2019)اران و همک سونوجیک -این زمینه زاهیرویچ

ها در تأمین منابع انسانی و پرورش نیروی انسانی موثر و کارآمد برای سیستم همکاری سازمان

( نیز با تأیید این یافته، مشارکت جوامع محلی را پشتیبان 2016) 1و بسویک آموزشی است. بریور

آموزش معلمان و نیروی انسانی مورد نیاز ( 2016) 2اسمیت خوبی برای آموزش و معلمان باشند.

داند و معتقد است آموزش و پرورش باید در این را یک مسئولیت جمعی می آموزش و پرورش

زمینه به شرکای خود نزدیکتر شود. در این زمینه، اتحادیه اروپا رویکرد آموزش معلمان را رویکردی 

ایر مؤسسات نیز یاید آموزش معلمان را بخشی از وظایف خود داند به طوری که سای میرشتهمیان

صورت  حمایت از معلمان در تدریستوانند در قالب دیگر به صورت ها میبدانند. این مشارکت

 ( اشاره کرد. 2010( و دابا )2013) 3توان به مطالعات شاکاز دیگر مطالعات در این زمینه می گیرد.

ا آموزش و پرورش که در این تحقیق شناسایی شد مشارکت در ها ببعد دیگر مشارکت سازمان

نفعان سرو کار دارد و پاسخگویی بود. آموزش و پرورش سازمانی است که با گروه وسعی از ذی

های مختلف های و شکلتواند در قالبگویی میگو باشد. مشارکت در پاسخها پاسخباید به آن

های مدیریتی برای پاسخگویی به بخشی از ب قراردادمشارکت در قالصورت گیرد. برای مثال، 

های بخش خصوصی برای ایجاد وظایف آموزش و پرورش، در این نوع مشارکت از پتانسیل

؛ نیکجو و همکاران، 2016 شود )کومار،نفعان بهره گرفته میوری و پاسخگویی بهتر به ذیبهره

در پاسخگویی و مدیریت ریسک با آموزش و  توانندها میبرخی از سازماندر برخی موارد  (.1390

 (.2010پرورش همکاری داشته باشند )فلیپس، 

لب مشارکت در توسعة و در پایان، دو جنبة دیگر از مشارکت در آموزش و پرورش در قا

تکنولوژی و مشارکت در تحقیق و توسعه بود. در این زمینه برخی محققان مشارکت نهادها و 
                                                           
1. Brewer & Beswick 

2. Smith 

3. Schuck 
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ناشی از  مخرب آثار از جلوگیری برای فناورانههای نوآوری فرایند در آموزشیها را با نظام سازمان

 تغییرات به پاسخگویی در دانشی شبکة دانند. این مشارکت باعث ایجادبسیار مؤثر می ،تغییرات

(. محققان دیگر 2012شود )چرتی و همکاران، زمینه می این در فناورانههای نوآوری ایجاد و محتمل

بر هستند، آموزش و از آنجا که تحقیقات هزینهاند و معتقدند ای به این امر نگریستهینهاز بعد هز

ها را تا حد زیادی کاهش دهد های مسئول در این زمینه هزینهدادن نهاتواند با مشارکتپرورش می

تواند به ها می(. از نظر مشارکت تکنولوژیکی مشارکت آموزش و پرورش و سازمان2016)شاک، 

تواند در قالب ها کمک کند. این مشارکت میهای و تکنولوژِیسازی فناوریمدارس در یکپارچه

های آموزشی و کاهش شکاف دیجیتالی صورت بگیرد. کما اینکه این مشارکت در توسعة زیرساخت

کردن های غیر دولتی با فراهمدر هند اجرا شد سازمان 2013تا  2011های نوع مشارکت در در سال

ها عدالتیمکانات دیجیتالی و تکنولوژیکی در مدارس مناطق محروم به گسترش آموزش و رفع بیا

 (.2016کمک کردند )چارانیا و دیویس، 

 فرهنگی، خاستگاه خود، ماهیت بر بنا آموزشی در تبیین نتیجه در این تحقیق باید گفت مسائل

ه آموزش و پرورش نظامی باز است و دارند و با توجه به این امر ک اقتصادی و سیاسی اجتماعی،

گذارد، باید نحوة اثرگذاری هر یک از این عوامل شناسایی شود و عوامل گوناگون بر آن اثر می

ها تعیین شود، چرا که برای رشد اقتصادی، فرهنگی، بهترین نحوة همکاری و مشارکت برای آن

دین ترتیب مشارکت نهادها و اجتماعی و... رشد و بالندگی آموزش و پرورش الزامی است و ب

(. 1394، هاشمیان، زندیان و آقامحمدیهای گوناگون نیز برای اجرای این امر ضروری است )سازمان

 با هنگام مواجهه به فقط که نیست چیزی پرورش و آموزش امور در مشارکت به توسل ضرورت

مشارکت  ذات پرورش و آموزش توسعة آن، به تبع و توسعه بلکه آوریم آن رو به مالی، مشکالت

 عناصر مشارکت جز به تربیت و تعلیم واقعی تحقق شرایط هر در و زمان هر در و دارد جویانه

(. در نهایت، با توجه به نتایج این 1394زاده، )مؤمنی و موسوی پذیردنمی صورت آن دهندةتشکیل

های جامعه به سازمان شود، وزارت آموزش و پرورش کار گروهی را برای پایشتحقیق پیشنهاد می

شود بر ها با این سازمان، ایجاد کند. پیشنهاد میمنظور شناسایی و پایش بهترین نحوة مشارکت آن
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های صورت گرفته تغییرات الزم در حوزة مشارکت اساس نتایج تحقیق حاضر و سایر پژوهش

ین سند آموزشی کشور سازمانی و ارتباطات در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان مهمتر

مشی مناسب و اجرای یک برنامة مشارکت بین سازمانی نیاز به محیطی توانمند با خطصورت گیرد. 

شود مجلس شورای اسالمی با استفاده از اختیاراتی که در های قانونی دارد که پیشنهاد میچارچوب

نامة شود نظامیت، پیشنهاد میهای الزم در این زمینه را فراهم کنند، و در نهادست دارند، ظرفیت

های کشور نسبت به پایبندی به مشارکت با آموزش و پرورش، اخالقی یا منشور اخالقی، در سازمان

 تدوین و راه بیش از پیش برای مشارکت با آموزش و پرورش هموار شود. 

کیفیت آن  هایی رو به رو است که خواه و ناخواه بر کمیت ودر ادامه، هر پژوهشی با محدودیت

 آوریجمع برای پژوهش این درهایی مواجه بوده است: تأثیرگذار است، این تحقیق نیز با محدودیت

 مصاحبه، مانند منبع چند از استفاده که حالی است، در شده استفاده شدهاسناد چاپ از صرفاً هایداده

شده در زمینة اخلی انجامهمچنین، تحقیقات د شود. بیشتر پژوهش غنای باعث تواندمی و.. مشاهده

تحقیق مورد نظر بسیار اندک یا تکراری بود و بررسی منابع التین در حوزة مورد نظر در برخی 

ها با سیستم آموزشی ایران تطابق یا سازگاری نداشت که این امر موجب کنارگذاشتن این منابع زمینه

 از دایره بررسی محتوایی شد. 
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