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 Governance of skills training and paying attention to sub-national 
actors is an irreplaceable paradigm in educational governance and 
by examining this this issue in a deep, comprehensive way in the 
swiftest and least harmful manner will advance the development 
of the country. The main purpose of this research was to design a 
governance model for skills training at the sub-national level. The 
research method was applied in terms of objectives, qualitative in 
terms of data and emerging foundation in terms of data type. 
Based on the method of informed sampling of targeted snowball 
type and based on theoretical saturation, 30 experts were selected 
for interviewing. The data collection tool used was exploratory 
interviews. After data collection, analysis was carried out in the 
form of open, axial and selective face coding. Based on the data 
analysis, an appropriate model for governing skills training at the 
sub-national level was presented. The results of the research 
indicate that this model consists of three dimensions: skills and 
entrepreneurship training, governance, quality and market-
oriented skills training, and 27 components and 173 constructive 
indicators. In comparison with other models, this model was more 
valid and thus using and implementing this model can help 
improve the quality and entrepreneurship of skills training. 
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    پژوهشیمقاله      

آموزش حکمرانی  الگوی  رویکرد ارائه  با  فروملی  سطح  در  مهارتی  های 
 بنیاد  نظری داده
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بدیل های مهارتی و بذل توجه به کنشگران فروملی، پارادایمی بی حکمرانی آموزش
جانبه با کمترین همه طور  باشد که تعمیق این موضوع به در حکمرانی آموزشی می 

پژوهش،  اصلی  هدف  برد.  خواهد  پیش  را  کشور  توسعه  ممکن،  آسیب  و  زمان 
های مهارتی در سطح فروملی است. روش پژوهش طراحی الگوی حکمرانی آموزش 

بنیاد نوظهور از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده
گاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع گیری آ است. براساس روش نمونه

های اکتشافی ها، مصاحبه نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده  30نظری، تعداد 
ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری آوری دادهاست بعد از جمع 

داده تحلیل  اساس  بر  که  گرفت  صورت  گزینشی  حکم و  مناسب  الگوی  رانی ها 
های مهارتی در سطح فروملی ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی آموزش 

بعد: آموزش  از سه  الگو  این  های مهارتی و کارآفرینی، حکمرانی،  از آن است که 
شاخص سازنده، تشکیل  173مؤلفه و   27های مهارتی کیفی و بازارمحور و  آموزش 

بار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعت 
تواند به ارتقای کیفی و کارآفرینی کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می به 
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 مقدمه 
های جوامع بشری بوده که یکی  ترین آرمان قرار گرفتن در مسیر توسعه و دستیابی به توسعه پایدار، همواره از بزرگ 

 ای است. های فنی و حرفه از عوامل مؤثر در راه رسیدن به این مهم، توجه به آموزش 
توانند با انتقال  ها می کند؛ زیرا این آموزش ای، افراد را برای ورود به دنیای کار آماده می های فنی و حرفه آموزش 

برابری فرصت  و  بازار کار  نیازهای در حال تغییر، شایستگی  به  افراد در  مهارت موردنیاز، پاسخگویی  برای همه  ها را 
های تولید بکاهند و قدرت رقابت در  طور چشمگیری، از ضایعات و هزینه های دولتی و غیردولتی، محقق سازند و به بخش 

توان به رشد تولید  ای می های فنی و حرفه بازارهای جهانی را ایجاد کنند. همچنین از تأثیرات مثبت رشــد آموزش 
تخصصی و رشد آنها  مه ها و مشاغل تخصصی و نی ناخالص داخلی اشاره کرد. بــا توجه به تغییرات دنیای کار، تنوع حرفه 

ای افزایش یافته و اهمیت تربیت نیروهای ماهر را  های فنی و حرفه های مسئول آموزش در آینده، وظایف امروز سازمان 
دوچندان کرده اسـت. ناشناخته بودن نیازهای کیفی بازار کار، کمبود اطالعات جدید مربوط به نیروی کار، کمبود مشاوران  

های انسانی، مشارکت غیرفعال بخش خصوصی در  توجهی به تشکیل سرمایه ، کم ای مهارتی ه آموزش زبده مطلع در  
ای در  ترین معضالت فراروی آموزش فنی و حرفه نارسایی قوانین و مقررات و ... از جمله مهم   ای، های فنی و حرفه آموزش 

 ایران است که توجه به آنها اهمیت فراوانی دارد. 
های فراوان در راستای ایجاد تحول و تغییر در فرایند نظام  نظران، به رغم تالش ی از صاحب بنابر شواهد و باور بسیار 

هاست که قادر نیست نیازهای بازار کار را از نظر تأمین نیروی کار ماهر  در کشور، این نظام آموزشی، مدت   آموزی مهارت 
های  ر را ارائه دهد. همچنین در مبانی و ارزش های قرن حاض های متناسب با فّناوری طور کامل تأمین کند و آموزش به 

ای نشده است. به غیر از  های بنیادین اشاره آموزی به عنوان یکی از ارزش بنیادین سند نقشه جامع علمی کشور به مهارت 
  لزوم در نظر گرفتن آموزش مهارت به عنوان یکی از اصول بنیادین نقشه در کنار اصول بنیادین علمی و معنوی، مهارت 

بینی توحیدی اسالم، تقویت  های بنیادین مانند حاکمیت جهان تواند یکی از ارکان مهم در دستیابی به این ارزش می 
الهام آفرین، توانمندساز، ثروت خالقیت، علم و فناوری کمال  بخش با محیط جهانی و فرایندهای  آفرین، تعامل فعال و 

بنابراین نیاز به بازنگری اساسی در این حوزه،   ( ۲۰۱۹ ، و همکاران  عمران  ی صالح )  توسعه علم و فناوری در جهان باشد 
تواند مددیار دولتمردان باشد. منوط به آنکه یک الگوی غالب کیفی در  باشد. این فرایند خود می الزم و ضروری می 

خصوص نحوه صحیح و مناسب مدیریت و حکمرانی مهارتی، تبیین گردد. گرچه تاکنون مطالعات و کارهای فراوانی در  
ای انجام شده اما از لحاظ کیفی این مهم هنوز جای کار بسیار دارد. دلیل بارز  های فنی و حرفه ای کمّی آموزش ه زمینه 

 باشد. های مهارتی می ای برای آموزش و مبرهن آن نیز فقدان یک الگوی حکمرانی در سطح فروملی، محلی و منطقه 

 پژوهش   مبانی نظری 
همچون دموکراسی حقوق بشر، پاسخگویی مشارکت و حاکمیت قانون است و در  حکمرانی، روایتی نو از مفاهیمی  

شوند و با حداکثر همگرایی و  جا جمع می ها در یک دهدکه همه این اهداف و ارزش عین حال، چارچوبی به دست می 
  شود نبال می سویی، اهداف توسعه انسانی؛ اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم د هم 

پژوهشی تحت عنوان »حکمرانی خوب در آموزش و پرورش«    در   ( ۲۰۱۶  ، ی ساالرزه ) .  ( ۲۰۱۶،  و همکاران   ی گانگ ی ) 
چارچوبی منطقی برای ارتقای وضعیت آموزش و پرورش ارایه کرده است. قدمت نظام آموزش و پرورش به اندازه تاریخ  

اند سیر  هاست. خداوند با آفرینش آدم، این رسالت بزرگ را در اختیار انسان قرار داد تا با فراگیری علم و دانش بتو انسان 
ها در قلمروی آموزش و  شاخص شناخت عظمت الهی را طی کند و به مقام قرب الهی و خودشکوفایی نزدیک شود.  

استانی آموزش و پرورش پرورش تدوین سند ملی، منقطه  انضباط، آموزش حقوق شهروندی در  نظام   - ای و  پذیری، 
فناوری   - مدارس  از  استفاده  سامانه،  آم هوشمندسازی، طراحی  به    - وزشی های  توجه  معلمان،  مطالبات صنفی  تحقق 

ها،  جویی در هزینه ها صرفه ها و تشویق عدالت در تمامی ابعاد، توزیع منابع و امکانات، پرداخت   - های تشویقی، رعایت جنبه 
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ار عمومی  گویی در قبال افک پاسخ   - نوین آموزشی های های مکانیزه، اتوماسیون اداری، استفاده از فناوری استفاده از سیستم 
شناسی  های پرورشی، اخالقی و ارتقای وجدان کاری، تعهد و وظیفه گذاری در مؤلفه سرمایه  - والدین و نهادهای مردمی 

توسعه فرهنگ مشارکتی و هیأت امنایی در مدارس، استفاده از ظرفیت    - آموزان، معلمان، مدیران مدارس و اولیا در دانش 
مردم سازمان  انجمن های  مربیان نهاد،  و  اولیا  و تشکل  و    - ها  التحصیالن مدارس، مشارکت  فارغ باشگاه  تشکیل کانون 

 آموزان. دانش 
در پژوهشی طراحی و اعتباریابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی را    ( ۲۰۱۹  ،   و همکاران   ی ع ی من ) 

عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی، مدیریت  ها حکمرانی تربیتی خوب، به  بررسی کرده است. براساس یافته 
های محیط کالن و برقراری عدالت در آموزش و  ریزی غیرمتمرکز است و از طریق راهبردها و سیاست مشارکتی و برنامه 

شود و منجر به  گذاری آموزشی، محقق می های فرهنگی و اجتماعی و سرمایه منابع، با در نظر گرفتن و تقویت زیرساخت 
گردد.  المللی می قق پیامدهای اثربخش بودن نظام آموزشی، رشد و توسعه آموزشی و ارتقای رتبه در مجامع بین تح 

ریزی غیرمتمرکز بر پاسخگویی  دهد که اثر مستقیم مدیریت مشارکتی و برنامه همچنین نتایج اعتباریابی پژوهش نشان می 
پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، حکمرانی    صریح در سطح، مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم 

اعتقاد به تفویض اختیار و عوامل سیاسی  گذاری آموزشی، عدم های فرهنگی و اجتماعی، سرمایه مبتنی بر قانون، زیرساخت 
 .های محیط کالن در سطح معنادار است بر سیاست 
 وابسته  راهبردی،  موفقیت  و  ها دانشگاه  در  مؤثر  سازمانی  حکمرانی دارد که  مدلی بیان می   ( در ۲۰۰۹)  در سال    دیبورا 

 راهبردی،   موفقیت  و  مطلوب  دانشگاهی  حکمرانی  که  است  این  است. نکته مهم  آن  مدیریت  و  دانش  نقش  از  دقیق  فهم  به 

 حاضر،  حال  شود. در  انجام  دانش  مدیریت بر   مبتنی  های چارچوب  در  و متناسبی  دقیق  ارزیابی  که  شود می  محقق  زمانی 

  انجمن  از جمله،  پردازند؛ می  دانشگاهی  حکمرانی  ارزیابی  موضوع  به  دنیا  در  نهاد مردم   های سازمان  گاه  و  مختلف  مؤسسات 
 انجمن   این  کند. می  خدمت  حکمرانی،  اقدامات  در  شفاف  و  مشخص  مرجع  به عنوان یک  انگلستان  در  ها دانشگاه  رؤسای 

 بیانیه مأموریت  و  انداز چشم  تأیید  به  آنها،   نظرات  دریافت  ضمن  و  کند مالقات می  منظم  طور  به  ها دانشگاه  رؤسای  با 

استانداردها،   معرفی  ارزیابی،  برای  کلیدی  های شاخص  مشخص کردن  با  پردازد و می   مدیریت  راهنمای  تعیین  و  ها دانشگاه 
 یک  موردنیاز  آنچه  هر  و  و حسابرسی  مالی  امور  مؤثر،  نظارت  وکار، حکمرانی کسب  اصول  تبیین  راهبردی،  ریزی برنامه 

 کند.  می  کمک  آنها  به  است،  مطلوب  حکمرانی 
های  ای در ایران، کاستی های فنی وحرفه های حکمرانی آموزش در پژوهشی تحت عنوان »بایسته   ( ۲۰۱۹  ، ی محمدعل ) 

بی  است:  احصا کرده  ذیل،  عوامل  را در  ایران  تأک وضع موجود حکمرانی در  اصل  به  از  توجهی  پرهیز  و  تقاضا  بر  ید 
توجهی به نقش بخش خصوصی و شرکای اجتماعی در  دخالت بخش خصوصی در تأمین منابع، بی تمرکزگرایی، عدم 

توان موارد زیر را به عنوان  های انجام شده می اهداف قانون، فقدان نظام جامع اطالعات بازار کار و در نهایت، با بررسی 
ای ایران پیشنهاد کرد: ضرورت توصیف سیستم حکمرانی، ترسیم مدل  ش فنی و حرفه های حکمرانی نظام آموز بایسته 

حکمرانی از وضع موجود، مطلوب و روند اصالح و توجه به قوانین و فرهنگ اسالمی در ترسیم نقطه مطلوب، ایجاد یک  
خش خصوصی در  عالی، تشکیل صندوق ملی مهارت، تعیین نقش ب سیستم تعیین موقعیت نظام حکمرانی در شورای 

 ربط به تهیه نظام جامع اطالعات بازار کار. های ذی ای و الزام دستگاه های فنی وحرفه های آموزش مؤلفه 
و   ی ن ی حس )  و    ( ۲۰۱۴واثق،    تاش  بررسی  ارائه حکمرانی شایسته:  و  عنوان »حکمرانی خوب  پژوهشی تحت  در 

های این دو از دیدگاه امیرالمومنین علی )ع(« به بررسی موضوع حکمرانی پرداخت. در این پژوهش، ابتدا حکمرانی  شاخص 
دیدگاه حضرت  های آن از  تحلیلی بررسی و سپس حکمرانی شایسته و شاخص   - های آن با روش توصیفی خوب و شاخص 

از شاخص  تعدادی  نهایت،  با  علی)ع( تجزیه و تحلیل شده است و در  از دیدگاه آن حضرت  های حکمرانی شایسته 
دست آمده  الملل و اندیشمندان غرب مقایسه شده است. نتایج به های حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین شاخص 

گرایی،  بدین شرح است: الف( حکمرانی خوب که مبتنی بر ماده دهد مصادیق دو نوع حکمرانی خوب و شایسته،  نشان می 
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دنیاگرایی و امانیسم است. این نوع حکمرانی اساسًا به بعد مادی امور جامعه با محوریت انسان و با رویکرد این جهانی،  
جامعه  هایی مانند دولت، بخش خصوصی و  حکمرانی خوب عمدتاً از نظر شکلی، از عناصر و مؤلفه کند.  توجه می 

گیرند که قدرت در دست چه کسی باشد  مدنی تشکیل شده است. این مجموعه با هماهنگی یکدیگر، تصمیم می
ترین آنها عبارتند از:  های بسیاری است که مهمو چگونه اعمال شود. حکمرانی خوب از نظر محتوا، دارای مشخصه 

و  کارایی  قانون،  کیفیت  قانون،  حاکمیت  سیاسی،  ثبات  مشارکت،    پاسخگویی،  فساد،  با  مبارزه  اثربخشی، 
پذیری و رقابت. ب( حکمرانی شایسته که در واقع، مصداق بارز  محوری، شفافیت، انصاف و عدالت، مسئولیت اجتماع 

 و عینیت خارجی آن، حکومت نبوی و علوی است. 
ای از آنها  به خالصه   ۱های مهارتی، مطالعاتی انجام شده که در جدول  در خصوص مبانی نظری حکمرانی آموزش 

 . شده است   اشاره 

 سؤاالت پژوهش  

 الف: سؤال اصلی  
 ؟ های مهارتی در سطح فروملی )مطالعه موردی استان تهران( )از دیدگاه خبرگان( چیست الگوی حکمرانی آموزش 

 های فرعی  ب:سؤال 
 های مهارتی در سطح فروملی )از دیدگاه خبرگان( به ترتیب اولویت کدامند؟ ابعاد سازنده الگوی حکمرانی آموزش  .1
های مهارتی در سطح فروملی )از دیدگاه خبرگان( به ترتیب اولویت  های سازنده الگوی حکمرانی آموزش مؤلفه  .2

 چگونه است؟ 
 های مهارتی در سطح فروملی )از دیدگاه خبرگان( چگونه است؟ آموزش های سازنده الگوی حکمرانی  شاخص  .3

های مهارتی در سطح فروملی )از دیدگاه  های سازنده الگوی حکمرانی آموزش ها و شاخص ارزیابی ابعاد، مؤلفه  .4
 کاربران( چگونه است؟ 

 تحقیق روش  

ها کیفی و از نظر ماهیت و  از نظر داده باشد و از لحاظ اهداف، کاربردی،  پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی می 
های مهارتی  حکمرانی آموزش کلیه خبرگان حوزه   جامعه آماری پژوهش حاضر را . است  ۱بنیاد نوظهور نوع مطالعه، داده 

نفر خبره حجم   3۰گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و اشباع نظری تعداد تشکیل دادند که براساس روش نمونه 
باشد که براساس کدگذاری باز و کدگذاری محوری  ساختاریافته می ن شد. ابزار پژوهش، یک فرم مصاحبه نیم نمونه تعیی 

به دست آمد و سپس خبرگان، از طریق کدگذاری انتخابی با مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری بر روی خبرگان اجرا  
ها و  بندی شد. مجددًا الگو براساس ابعاد، مؤلفه ویت ها نهایی و اول ها و شاخص کردند و پس از اشباع نظری، ابعاد مؤلفه 

 ها ترسیم و خبرگان آنها را تأیید و اعتباریابی کردند.  شاخص 

های گردآوری اطالعات از طریق  دست آمد. همچنین روش سویه به به مدد اجماع سه اعتبار و روایی ابزار سنجش  
ها اعم از ملی و جهانی انجام شد و سپس از طریق اجرا  ا، پژوهش ها، الگوه ها، یافته ها، مدل مطالعه عمیق کلیه تئوری 

ها و در مرحله  ها در قالب ابعاد و مؤلفه بندی شاخص کدگذاری باز و بعد از آن اجرای کدگذاری محوری به منظور مقوله 
فی و بارش  ساختاریافته تنظیم شد و از طریق مصاحبه عمیق فن دل بعدی، این مهم به صورت یک فرم مصاحبه نیمه 

ها  ها و شاخص فکری به مدد خبرگان و استمرار آن تا اشباع نظری دست یافته و در پایان منجر به احصای الگو، ابعاد، مؤلفه 

 
1 Emerging Foundation Data 
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ها به مدد روش کیفی، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی  توسط خبرگان گردید. روش تجزیه و تحلیل داده 
   انجام شد. 

 های مهارتی آموزش  الگوهای حکمرانی  . 1جدول  
 ها ها و شاخصابعاد، مؤلفه  سال نویسنده  نام الگو ردیف 

۱ 

ها و استانداردهای شاخص

حکمرانی خوب در 

 های محلیسازمان 

،  امایت و میلز)

۲۰۰۹ ) 
۲۰۰۹ 

نقش،  گرایینتیجه وظایف،اثربخشی  و  ارزش   ها   ها، ارتقای 

 پاسخگویی سازی، سازی، ظرفیتشفاف

۲ 

حاکمیت خوب در 

ریزی فضای  برنامه

 مشارکتی

  ست،یسلکویگ)

۲۰۱۲ )۱ 
۲۰۱۲ 

پاسخگویی، مشروعیت، احترام، برابری و شایستگی، مشارکت 

 گذاری دانش محلیارزشو شناخت و 

3 
حکمرانی خوب بانک 

 جهانی

کافمن، کرای و  )

 ( ۲۰۱۶، لوباتون
۲۰۱۶ 

حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی  

 حاکمیت قانون،کنترل فساد  دولت، کیفیت قوانین و مقررات،

۴ 
حکمرانی خوب در سطوح 

 ایملی، محلی و منطقه
 ۲۰۱۶ (۲۰۱۶، کورپس)

گیری ارائه خدمات عمومی، مشارکت و صدای مدنی و تصمیم

مسئولیت مؤلفهبا  دارای  اول  بعد  کارایی، پذیری،  های 

های مشارکت  پذیری، بعد دوم دارای مؤلفهاثربخشی و واکنش

های پاسخگویی، و برابری و جامعیت، بعد سوم دارای مؤلفه

 شفافیت و قانون تساوی افراد

5 
حکمرانی سازمانی الگوی 

 ها مؤثر در دانشگاه 

دیبورا و مونیکا  )

 ( ۲۰۰۹، بلکمن
۲۰۰۹ 

استانداردها،  شاخص معرفی  ارزیابی،  برای  کلیدی  های 

کسببرنامه حکمرانی  اصول  تبیین  راهبردی،  وکار، ریزی 

 نظارت مؤثر، امور مالی و حسابرسی 

۶ 

مفهومی اجرای   الگوی

حکمرانی در بنیاد 

 آموزی اروپا حرفه

 ۲۰۱۴ ( ۲۰۱۴، سدیفوپ)

ها و بخش خصوصی دو مؤلفه اصلی و مهم یعنی نقش دولت

در دو خط عمودی و افقی ارائه شده است. خط عمودی، نماد  

خط  و  است  دولتی  نهادهای  دخالت  نحوه  و  دولتی  بخش 

نهادهای   و  خصوصی  بخش  دخالت  میزان  نمایانگر  افقی، 

 درگیر در این بخش است.

7 

الگوی توسعه کارآفرینی، 

های  مشیآموزش و خط

 دولتی

، داوری و رضایی)

۲۰۰۶) 
۱385 

کارآفرینی، برای  سازمانی،   آموزش،  بسترسازی   فرهنگ 

در مرحله عمل، کارآفرینی  و  قانون  هدایت  گذاری، حمایت 

 تثبیت و نهادینه کردن کارآفرینی  پشتیبانی،

8 
الگوی راهبردهای  

 حکمرانی خوب
 ۱385 (۲۰۰۶ ،یدریم)

همچنین  و  اقتصادی  و  سیاسی  حوزة  در  رقابت  افزایش 

تر، حق رای همگانی رقابت گسترده   پاسخگویی بیشتر دولت، 

مقررات،   و  قوانین  در  تبعیض  انتخابی،  مناصب  تمام  برای 

دولت  مشورتی  کارهای  و  ساز  از  ،  گسترش  حمایت 

های جامعه مدنی با پایگاه وسیع مردمی، جلوگیری  سازمان 

 های پیشینجبران محرومیت از برخورد تبعیضی،

۹ 

 مندالگوی آموزش نظام 

پیشنهادی حکمرانی 

 دانشگاهی کشور 

افخمی روحانی، )

،  رحمان سرشت

 ( ۲۰۰8، مرجانی

۱387 

حکمرانی دانشگاهی کشور در دو بعد کلی درونی و بیرونی،  

ذی حقوق  به  درونی،  حکمرانی  است.  ارزیابی  نفعان  قابل 

داخلی مانند: استاد و دانشجو و کارمند توجه دارد و حکمرانی  

 
1 Gisselquist 
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 ها ها و شاخصابعاد، مؤلفه  سال نویسنده  نام الگو ردیف 

نفعان بیرونی مانند: دولت، مجلس، جامعه و  بیرونی، به ذی

 صنعت، متمرکز است.

۱۰ 
در الگوی حکمرانی خوب 

 آموزش و پرورش
 ۱3۹۱ ( ۲۰۱۶ ،یساالرزه)

وظیفه قانون،  حاکمیت  راهبردی،  کاراییافق  و    شناسی، 

 اثربخشی، پاسخگویی، مشارکت، شفافیت 

 

 هاتجزیه وتحلیل داده 
 های بخش کیفی طی چهار مرحله انجام شد: تجزیه و تحلیل داده 

شاخص را به مدد مطالعات ملی و جهانی و مصاحبه با   ۱85در این مرحله، پژوهشگران  الف( کدگذاری باز:
 خبرگان احصا کردند. 
بعد به مدد مصاحبه با خبرگان،   3مولفه و  3۰شاخص، در قالب ۲5۶در این مرحله  ب( کدگذاری محوری:

ذکر جدول کدگذاری  احصا شد. شایان ذکر است که به منظور جلوگیری از طوالنی شدن متن مقاله، از  
 باز و محوری خودداری شده است. 

انتخابی: کدگذاری  حکمرانی    ج(  الگوی  برای  مجموع  در  شد  انجام  خبرگان  توسط  که  مرحله  این  در 
 شاخص، نهایی گردید.   ۱73مؤلفه و    ۲7بعد،  3های مهارتی در سطح فروملی به ترتیب اولویت  آموزش 

 های تحقیقیافته 
گذاری  سیاست   رتی ضروری و انکارناپذیری است که بدنه حکمرانی کشور به منظورهای مهاحکمرانی، آموزش 

تر به آن اهتمام ورزد و بر جامعیت و  باید هرچه سریع و مدیریت مراکز آموزش مهارتی، بر اساس اسناد باالدستی،
کمرانی توجه کند. نخستین یافته پژوهش در خصوص این پرسش است که الگوی ح  یکپارچگی و مطلوبیت آن

 های مهارتی درسطح فروملی )مطالعه موردی استان تهران( از دیدگاه خبرگان چیست؟  آموزش 
های مهارتی در سطح فروملی )مطالعه موردی استان  این نتیجه بیانگر آن است که الگوی حکمرانی آموزش 

 است:   ۲تهران( به شرح شکل  
های  اشد؛ بدین ترتیب تمامی افراد نمونه یافتهبشاخص می  ۱73مؤلفه و    ۲7بعد ،  3الگوی مذکور مرکب از  

های  سویی با سایر پژوهش آمده از حیث همدست آمده در بخش کیفی را تأیید کردند. در خصوص یافته بهدست به
  ، یساالرزه)و    (۲۰۱۲  ست،یسلکویگ)های پژوهشگرانی همچون  آمده با یافته دستتوان گفت یافته بهانجام شده می 

 خوانی دارد. هم  (۲۰۱۶
های مهارتی در سطح فروملی )مطالعه  حکمرانی آموزش   : ابعاد سازنده الگویپاسخ سؤال فرعی اول پژوهش

 به ترتیب اولویت کدامند؟موردی استان تهران(  
اند مشتمل بر سه بعد است که این ابعاد به ترتیب اولویت عبارتند  الگوی مذکور که خبرگان اعتباریابی کرده 

 باشد. می   های مهارتی کیفی و بازارمحورحکمرانی، آموزش   -۲های مهارتی و کارآفرین  آموزش -۱  از:
های مهارتی درسطح فروملی  حکمرانی آموزش های سازنده الگوی  : مؤلفه پاسخ سؤال فرعی دوم پژوهش

 به ترتیب اولویت کدام است؟  )مطالعه موردی استان تهران(  
بخش   این  به   ۲7در  سازنده  عباردست مؤلفه  اولویت  ترتیب  به  که  از:آمده  بازارگرایی،    تند  مردم،  به  تعلق 

حرفه مشتری  اخالق  اشاعه  اجتماعی،  مداری،  عدالت  برقراری  جهادی،  مدیریت  گسترش  تمرکززدایی،  ای، 
گذاری، پشتیبانی، تشویق نخبگان مهارتی،  ای، فرهنگ سازمانی، قانون های فنی و حرفهمحوری، آموزش رسالت 

مقررات، ثبات سیاسی، کنترل فساد، پایداری، مشارکت، امنیت، وضعیت  بهروری، حق اظهارنظر، کیفیت قوانین و 
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های  ای مربیان، امکانات و تجهیزات مراکز آموزشی، کاربرد فناوری در آموزش، آموزش کارآموز، صالحیت حرفه 
 های مهارتی میان فردی.  فردی، آموزش مهارتی درون 

 

 های مهارتی در سطح فروملیوزش. الگوی استخراج شده حکمرانی آم2شکل             
 

های مهارتی در سطح فروملی های سازنده الگوی حکمرانی آموزش : شاخص پاسخ سؤال فرعی سوم پژوهش
 )ازدیدگاه خبرگان( چگونه است؟ 

هایی آمده مرکب از چه شاخص دست های به چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر این است که هر کدام از مؤلفه 
 .هستند

ها و  های مهارتی و کارآفرین که شامل مؤلفه بعدآموزش های هر مؤلفه پرداخته شد؛  در این بخش به شاخص 
های مهارتی محلی و مردمی، پایبندی به  سازی تشکیل مراکز آموزش . تعلق به مردم: زمینه۱های مانند:  شاخص 

سترسی عمومی، احترام به حقوق مردم.  تعهدات اجتماعی، پاسخگویی مسئوالنه، داشتن صداقت ارتباطی، قابلیت د
کنندگان بخش خصوصی، تثبیت قدرت خرید خدمات آموزشی برای مردم،  سازی برای عرضه. بازارگرایی: زمینه۲

تعیین حداقل عرضه، تدوین مکانیزم مناسب عرضه و تقاضا، وضع قوانین تشویقی و تنبیهی، تضمین کیفیت ارائه  
های  های مختلف در زمینه فعالیتی از جامعه و کاربست آنها، ایجاد انجمنمداری: نظرسنج . مشتری 3خدمات.  

سازی نحوه ارتباط  سازمانی، مدیریت کیفیت فراگیر )انتخاب نوع خدمات(، معرفی واضح مأموریت سازمان، شفاف 
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سیدگی به  های استاندارد، رعایت حقوق متقاضیان، دریافت بازخورد و ربا سازمان، ارایه خدمت بر مبنای شاخص 
. اشاعه اخالق  ۴محور.  های مشتری های مهارتی براساس نیاز واقعی متقاضی، تدوین استراتژی نظرات، ارتقای آموزش 

پذیری در قبال حفظ  های اخالقی سازمانی، نفی سلطه و جبر دولتی، مسئولیت مشی ای: تدوین منشور و خط حرفه 
کاری، داشتن وجدان و انضباط  قی فرایندها، پرهیز از دوباره المال، دوری از اعمال نظرات شخصی، ممیزی اخالبیت

فعالیت اعتمادآفرینی در  مردم در عرصه مسئولیتی،  به  پاسخگویی  . تمرکززدایی: مشارکت  5های کاری.  کاری، 
. گسترش مدیریت  ۶ای.  های پروژه ها، تالش برای شکوفاسازی استعدادهای کارکنان، تیمگیری کارکنان در تصمیم

و خستگی جها پرکاری  و  دی:  بزرگ  برای تصمیمات  و جسارت  وگمان، شجاعت  از ظن  پرهیز  ناپذیری در کار، 
ساالری در عزل و  خالقانه، انتقادپذیری، داشتن روحیه تواضع و فروتنی، حضور مردمی )عزم ملی(، رعایت شایسته 

. برقراری عدالت  7های کارکنان.  ندی ها و توانمها، حرکت مبتنی بر علم و مهارت، استفاده از تمام ظرفیتنصب 
های آموزشی، ساده زیستی مسئوالن، مقابله با ظلم و  اجتماعی: دستیابی به عدالت آموزشی، اعتدال در فعالیت 

های  تضییع حقوق مخاطبان، لحاظ مساوات آموزشی، تأمین استقالل و آزادی مخاطبان، رشد و توسعه آموزش 
ها، قابلیت دسترسی سهل و آسان به  ساالری در تفویض مسئولیتن در امور، شایسته العمر، ایجاد توازمهارتی مادام 

های مهارتی به صورت واضح و روشن،  محوری: تدوین رسالت آموزش . رسالت 8های مهارتی برای عموم.  آموزش 
نیاز و تحوالت  گذاری متناسب با  المال، پاسخگویی به مردم در عرصه مسئولیتی، ریلپذیری در قبال بیت مسئولیت 

های نوین  ای: شناسایی رشتههای فنی و حرفه. آموزش ۹های بومی و محلی. ای، شناسایی ظرفیتمحلی و منطقه
آموزش  ارائه  منطقه آموزشی،  و  محلی  کار  بازار  موردنیاز  مهارتی  آموزش های  ارائه  ارائه  ای،  خوداشتغالی،  های 

های آموزش مهارتی با نیازهای  ی جمع، ایجاد تناسب میان برنامه هاهای کارآفرینی، آموزش از طریق رسانه آموزش 
های مهارتی و کارآفرینی در دولت، دوری از  ماهر، ایجاد هسته آموزش بازار کار، پرورش نیروی کار ماهر و نیمه

ی،  های مهارت . فرهنگ سازمانی: ایجاد رویکرد در دولت نسبت به آموزش ۱۰های مهارتی.  زدگی در آموزش سیاست 
گیر شدن فرهنگ سازمانی،  منظور همه های فراسازمانی به ایجاد فرهنگ کارآفرینی در سطح ملی و فروملی، روش 

آموزش  مهارتی در اجتماعی ساختن فرهنگ  توانمندسازی  و فرهنگ  تقویت روحیه  و کارآفرینانه،  مهارتی  های 
های مهارتی، تدوین قوانین  عمومی و آموزش   هایگذاری: ارائه راهبردکالن ارتباط بین آموزش . قانون ۱۱جامعه.  

نامه قانون  های مهارتی، تدوین قوانین مرتبط با حق مالکیت مهارتی، تدوین آیین مرتبط با وقف و خیرین آموزش 
های  مداری در انتخاب رهبران آموزشی، تدوین سیاست کار، قانون ای برای اشتغال به های فنی و حرفه الزام آموزش 

هارتی، پرهیز از سیاسی کردن محیط و فضای آموزشی مراکز مهارتی، حمایت از حقوق مالکیت  جذب نخبگان م
ها، توسعه وگسترش بازار آموزش مهارتی، جلوگیری از خودکامگی و تبعض در  نامه مهارتی و حسن اجرای آیین

.  ۱۲های مهارتی.  ش های قانونی برای ارتقای کمی و کیفی آموز کارگیری تمامی ظرفیتهای مهارتی، به آموزش 
پشتیبانی: تدوین مسیر ارتقای شغلی کارکنان، ارتقای مداوم و سریع منابع آموزشی مهارتی، پشتیبانی استادکاران  

های جدید مهارتی، تسهیل فرایندهای ایجاد و انحالل  ماهر، اهتمام به واحدهای پژوهش و توسعه، شناسایی فرصت 
ی برای دسترسی به فناوری برتر، تهیه امکانات و تسهیالت مناسب برای  سازهای آزاد مهارتی، ظرفیتآموزشگاه 
. تشویق نخبگان مهارتی: اهدای جوایز  ۱3های نوپا.  های آزاد مهارتی، برنامه تضمین اعتبار برای آموزشگاه آموزشگاه 

تشویق  ایجاد  حمایت مهارتی،  و  مالی  مهارهای  کارآفرینان  نیازهای  به  پاسخگویی  انگیزشی،  بههای  منظور  تی 
. حق اظهارنظر: نظارت  ۱۴های نخبگان مهارتی.  پیشگیری از جذب آنها توسط کشورهای خارجی، توسعه شبکه 

های رسمی و غیررسمی های مهارتی، ایجاد کانال همگانی توجه به اظهارنظر مخاطبان، شفافیت مالی در ارائه آموزش 
گویی به عنوان ابزار کنترل و تضمین ارائه خدمات بهینه.  های پاسخجهت اظهارنظر و پاسخگویی، استفاده از مدل 

های آموزش مهارتی . بهروری: ساختارهای مناسب، درست و مفید با حقوق مکفی، توسعه مناسب زیرساخت ۱5
پذیر و نماینده عموم مردم، توسعه درآمدهای پایدار و تخصیص بودجه  ویژه در سطح فروملی، مستقل، مسئولیت به
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ها،  انداز و مأموریت لی و محلی، عدالت در استفاده متقاضیان از خدمات، میزان تحقق بیانیه چشم به سطح فروم
کارگیری قوانین پایدار  . کیفیت قوانین و مقررات: به ۱۶ساالری در انتخاب مدیران عالی و رهبران آموزشی.  شایسته

تضمین آموزش و  شفاف کننده  مهارتی،  بههای  فرایند،  در  حقوقی.  هنگام سازی  نظام  سیاسی:  ۱7سازی  ثبات   .
های مهارتی، جلوگیری از فرار مغزها و  بازی در آموزش های فشار، پرهیز از سیاست جلوگیری از اعمال نظر گروه 

های  . کنترل فساد: برخورد با تخصیص غیربهینه سرمایه انسانی، جلوگیری از تضاد منافع، مشوق ۱8نخبگان مهارتی.  
.  ۱۹گذاری داخلی و خارجی، دموکراسی الکترونیک نوآور.  ظام پاداش قوی، افزایش سرمایه انگیزشی کارکنان و ن

ذی  مشارکت  اولویت پایداری:  رعایت  پایدار،  توسعه  در  آموزش نفعان  در  های  اجتماعی  توازن  مهارتی،  های 
ت کارآمد مراکز آموزش  آموزی در راستای اشتغال، پایداری در نظام مدیریهای مهارتی، تقویت پایدار مهارتآموزش 

مردم ۲۰مهارتی.   مشارکت:  دستگاه .  مشارکت  مشارکتی،  ذی ساالری  آموزش های  در  تدوین  ربط  مهارتی،  های 
های  های آموزش مهارتی، حمایت از گروه . امنیت: جلوگیری از تخریب محیط ۲۱ های مشارکت عمومی. نامه آیین

ر حوادث، ایجاد امنیت شغلی با افزایش مهارت شاغلین، توسعه پذیر محلی، مدیریت بحران و آمادگی در برابآسیب 
. وضعیت کارآموز: وضعیت فردی، مکانی، زمانی و استعداد  ۲۲زایی جهت امنیت اجتماعی. آموزی و اشتغال مهارت 

توانایی  کارآموزمحوری.  کارآموز،  و  مربی  به  کارآموز  تعداد  درآمدی،  و  مالی  وضعیت  ثانویه،  . صالحیت  ۲3های 
انتخاب مناسب  فه حر ای مربیان: ارتباط و تعامل مناسب با کارآموز، تسلط بر محتوای آموزشی، سناریوسازی و 

از  ایجاد روح تعمق و تفکر در کارآموز، میزان تحصیالت، آموزش و مهارت مربی، پرهیز  برای تدریس،  سناریو 
. امکانات  ۲۴های ارزشیابی و سنجش. بکهای مناسب برای هر محتوا، آشنایی با سمحوری، استفاده از روش مربی 

و تجهیزات مراکزآموزشی: ایجاد ارتباط مناسب با صنعت و محتوای آموزشی، ابزار، تجهیزات، وسایل آزمایشگاهی 
. کاربرد فناوری در آموزش:  ۲5و آموزشی، پشتیبانی سازمانی، فضای کارگاهی، کالس، منابع مالی و حقوق کارکنان.  

های اطالعاتی های اجتماعی دخیل در آموزش، اینترنت کافی و الزم، بانکالکترونیکی، شبکه آموزشی  وسایل کمک
زیرساخت  و سایت مناسب،  اطالعات  فناوری  آموزش ۲۶های کامپیوتری.  های  مهارتی درون .  آموزش  های  فردی: 

های تجاری،  فعالیتدهی به  آمادگی برای کار در شرایط مبهم، آموزش نوآوری و خالقیت ضمن کار، آموزش جهت 
پذیری در شغل، آموزش مهارت  ها، آموزش مهارت انعطاف آموزش مهارت مدیریت زمان و استفاده مطلوب از فرصت 

ارتباط  شخصی  مهارت  آموزش  اقتصادی،  محاسبات  و  خانگی  و  اقتصاد  خطرپذیری  آموزش  دیگران،  با  گیری 
به  آموزش  بهبودکارآفرینی،  مهارت  اجتماعی،  هوش  مادام   کارگیری  صورت  به  شخصی  یادگیری  .  ۲7العمر.  و 

های شغلی، مهارت تبادل  های گروهی و فرصتفردی مهارت مدیریت زمان در فعالیتهای مهارتی میانآموزش 
راه  و  کسب افکار  گروهاندازی  در  کارتیمی  توانمندی  خانگی،  بهوکارهای  سازمانی  مهارت  های  عملی،  صورت 

های گروهی و انجام همکاری، مهارت  فه سازمانی، مجازی مهارت درک پویاییپاسخگویی در حوزه شغل و وظی
رای  و  قدرت سخنرانی  مهارت  سازمانی،  مذاکرات  انجام  و  الهام زنی  و  رهبری  بخشی  توانایی  دیگران،  به  بخشی 

 گیری، ساماندهی زمان. تصمیم

ی درسطح فروملی از دیدگاه  های مهارتارزیابی الگوی حکمرانی آموزش   پاسخ سؤال فرعی چهارم پژوهش:
 کاربران چگونه است؟  

ها و ابعاد الگوی حکمرانی  ها، مؤلفه عاملی تأییدی، بیانگر تأیید همه شاخص آمده حاصل از تحلیلدستنتایج به
های انجام گرفته مقایسه  آمده نیز با سایر پژوهش دست های بهباشد. یافتههای مهارتی درسطح فروملی میآموزش 
دست آمد  ترین الگوی با توجه به هدفی که پژوهش حاضر به دنبال آن بود بهتوان گفت کامل ه جرأت میشد و ب

 های علمی، تأیید شد.  که با روش 
 های مهارتی در سطح فروملی و محلی را سنجید. تعامل توان حکمرانی آموزش بدیهی است به مدد این الگو می 

 کنندهتعیین نیز  ای حرفه و  آموزش فنی شرکای اجتماعی و ابعاد  جانبهدولت، مشارکت همه هایمشی خط  بین
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 درآمد، استخدام، تولید،  با آموزش اشتغال،  نزدیکی ارتباط  الگو هر  بود؛ زیرا  خواهد  کشور هر استفاده الگوی مورد 

 خواهد داشت.  پایدارکشور های توسعهبرنامه  نهایت، در و  وکارهای بازار کسب مهارت  فراگیری 

 گیرینتیجه بحث و
های مختلفی  توان ارتقای فرایندهای اجتماعی و نفوذ حمایتی و هدایتی تعریف کرد که مکانیسمحکمرانی را می 

آفرینان بخش دولتی سرچشمه  اند و فقط از نقشتنیدهها بسیار درهمدر آن درگیر است. برخی از این مکانیسم
ها و سایر نهادهای مدنی و اجتماعی با یکدیگر، نحوه  ن دولتگیرند. حکمرانی، موضوعی درباره نحوه تعامل بینمی

های مهارتی چارچوبی است  ارتباط اینها با شهروندان و اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده است. حکمرانی، آموزش 
  کنند ها مشخص میها، قراردادها و سیاست ای از توافقات، رویهکه متکی بر فرایند است؛ بدین معنی که مجموعه

توان گفت  تصمیمات چگونه اتخاذ گردند و وظایف چگونه انجام و ادا شوند. با توجه به آنچه در پژوهش بیان شد می
های زیادی در ها و شاخص های مهارتی با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار است که مؤلفهحکمرانی، آموزش 

ری عدالت در آموزش و تخصیص منابع، پاسخگویی صریح،  مداری، برقراآن نقش دارند؛ از قبیل مردمی بودن، قانون 
های فرهنگی و اجتماعی و  ریزی غیرمتمرکز، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، زیرساخت مدیریت مشارکتی، برنامه 

های  های فنی و حرف ها در حکمرانی آموزش شایان ذکر است که کلیه این شاخص   گذاری آموزشی و ...سرمایه
از ارکان سهرو دولت باید بتواند به مطرح هستند و نقش مؤثری دارند؛از این گانه با مشارکت بخش  عنوان یکی 

های  نی آموزش خصوصی و مدنی، به فعالیت در راستای دستیابی به توسعه پایدار بپردازد؛ بنابراین الگوی حکمرا
کند  ای عمل می هایی که دارد در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، به گونهمهارتی با ویژگی 

ها با اثربخشی، به اهداف تعیین شده دست یابند، بازدهی فعالیت را حداکثر کنند و با همکاری  که هریک از بخش
ی موجود داشته باشند. هرچه بخش دولتی، پاسخگوتر وکارآمدتر  هاتعاملی، حداکثر استفاده را از توان و ظرفیت 

توان گفت مراکز  شود؛ بنابراین می تر و فساد، محدودتر میباشد، ثبات سیاسی، بیشتر، حاکمیت قانون، گسترده 
هند  ای دولتی که اداره امور را در دست دارند از پشتوانه انتخاب و اعتماد مردمی برخوردار خواآموزش فنی وحرفه

کنند و فرایند قانونگذاری و نیز  شد و به عبارت دیگر، قدرت خود را بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی کسب می
ساالری در انتخاب کارگزاران و مدیران  قبولی برخوردار خواهد شد و اصل شایسته عملکرد دولت، از شفافیت قابل 

رد نیاز جامعه، به صورت مطلوب، کارآمد و قابل اعتماد  ای موشود. خدمات مهارتی، فنی و حرفهمهارتی، رعایت می 
نهادینه ساخت،  توان زمینهشود و می ارائه می  برقراری انصاف و عدالت آموزشی را در آحاد مردم فراهم و  های 

وکار به حد بهینه محدود و نهادهای متوالی آموزش مهارتی، به تعهدات  های دولت در عرصه کسبهمچنین دخالت 
ست  بند خواهند شد. برای ایجاد توسعه اقتصادی پایدار، داشتن یک مکانیسم مهارتی مناسب، الزم و ضروری خود پای

گردد مگر با سیاستگذاری و حکمرانی مناسب و نوع نگاه و اهمیت آن در بین مسئولین که  و این امر محقق نمی
 بتواند وضعیت را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت کند.   

های  های الگوی آموزش ها و شاخص رسددر صورت کاربست هریک از مؤلفه اردی هستند که به نظر می اینها مو
سازی ایفا خواهد  مهارتی در توسعه و کارآمدی نظام آموزش مهارتی و ارتقای کیفی آن، نقش اساسی و سرنوشت 

 کرد.

 شود که: های این تحقیق پیشنهاد میبر اساس یافته
های  ها و شاخص منظور نهادینه شدن مؤلفه ای بههای فنی و حرفهتی آموزش های دولساختار سازمان  −

 های مهارتی در سطح فروملی اصالح شود. احصا شده الگوی حکمرانی آموزش 
های بازار کار و هماهنگی نهادهای دولتی و خصوصی  یک واحد مستقل برای ردیابی اشتغال و ظرفیت  −

 اندازی شود. ی راه های مهارتگذاری آموزش منظور سیاست به
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های مهارتی در سطح فروملی از طریق های الزم برای اجرای بهتر حکمرانی آموزش ها وهمکاری زمینه −
از امکانات و  نهادهای مربوط فراهم شود تا بتوان از مزایای این نوع حکمرانی در راستای بهره  مندی 

 ای استفاده کرد.استعدادهای بالقوه منطقه 

راستایی  های نهادهای مختلف به لحاظ تناسب و همنامه ها تا کلیه مصوبات و آیینداده   ایجاد پایگاه جامع −
 های مهارتی، اشتغال و فضای کسبوکار، پیگیری و رصد شوند. های کالن، آموزش با سیاست 

   محدودیت پژوهش
انی است که پژوهش حاضر در جامعه خبرگان آموزش فنی وحرفه مهم  اترین محدودیت پژوهش  ستان  ای 

ای کشور اجرا شود  تری شامل کلیه مراکز آموزش فنی وحرفهتوانست در سطح وسیعتهران انجام شده است؛ لذا می 
 پذیری بیشتری داشت.  که در این صورت، قابلیت تعمیم
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