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 چکیده

ها تحت تأثیر یک جامعه و یا یک ساختار اجتماعی ثابت قرار ندارد، بلکه از یک هویت اجتماعی در عرصه بین امروزه دیگر هویت انسان

بهره گیری درست و به دور از هر گونه افراط و تفریط و یا تعصب کورکورانه از سیاستگذاری می تواند موجب  المللی نیز متأثر می شود.

 همگام پیچیده فرا عصر درنهاست. د تک تک انسان ها به منظور کمال آکه همانا تربیت و رش ،ق رسالت اصلی آموزش و پرورش گرددتحق

 نیازهای از وسیعی طیف به است پاسخی نظام آموزشی ظهور سیاستگذاری های جدید پویایی، شدن جهانی و پیچیدگی رقابت، افزایش با

 و توسعه جهت خود کارکردهای و گیری شکل علل ساختار، بر مبتنی نظام آموزشی  یک شک بی  بشری. معجوا پژوهشی و آموزشی متنوع

 ترسیم دارد آن های سیاستگذاری در ریشه که هایش برنامه و راهبردها مطابق را مشخصی مسیر شده تعیین ی ها رسالت به دستیابی

 با حاضر . پژوهشباشد کشور پژوهش و علمی نهادهای برای راهی نقشه تواند می مشخص های مسیر این طی چگونگی لذا .است نموده

 کشور بومی گرفتن مالحظات نظر در همچنین و نآ قوت و ضعف نقاط بندی جمع ،بر رویکرد سیاست گذاری در آموزش و پرورش  مروری

 برای مندیام نظ مفهومی چارچوب است، ایرانمهوری اسالمی ج و فرهنگی واجتماعی سیاسی اقتصادی، های ویژگی از گرفته نشأت که

  .است داده ارائه برای سیاست گذاری در آموزش و پرورش

 

 تغییرات جهانی، هزارۀ سومسیاستگذاری،  نظام آموزشی،  سیاست،های كلیدی: واژه

 
 
  

 

 



 حسابداری و مدیریت مطالعات صلنامه
 179-172، صفحات 1395 پاییز ، 3، شماره 2دوره 

173 

 

 مقدمه -1

 العتاده فتو  اهمیتت یدارا جهتت آن از بخش این است، آن پرورش و آموزش بخش کشور، یک توسعه اساسی ارکان از یکی 

 و استتقرار مختلتف، کشتورهای در متی شتود، محسوب توسعه اهداف از یکی هم و بوده توسعه برای مهم ابزاری هم که است

 قالتب در عتادی منتابع از عظیمتی بخش ساله هر و است شده تبدیل مستند و عادی جریان یک به آموزشی نظامهای فعالیت

 اساسی و اصلی بعد دواز طرف دیگر  .(1391،93جهانیان، ) شود می صرف راه این در ی،شخص های هزینه و دولتی های بودجه

 بته قتادر تنهتایی به بعد دو این از یک هیچ .سیاستگذاری(روش)فرایند و (گیران تصمیم)عوامل از عبارتند ها سیاستگذاری در

 از گونتاگونی اشتکال و جدیتد وضتعیت آمتدن پدیتد منجر به عامل دو این ترکیب. نیست سیاستگذاری از روشنی تصویر ارائه

در سازمان آموزش و پرورش . (1395،1)اصغری، بود خواهند و ناموفق ناکارا دیگر برخی و کارا برخی که شود می سیاستگذاری

از جملته مهتم  با توجه به این مسئله کته .گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه استسیاست شورای عالی تنها مرجعنیز 

  ؛ین وظایف    نظام آموزشی، تولید نیروی انسانی پرورش یافته، ماهر، توانمند، و الیق در عرصه های گوناگون اجتماعی استتر

 دارای که است ملی تصمیم یک درست انجام است، اهمیت دارای کار، ابتدای در و حاضر حال در دیگر چیز هر از بیش که آنچه

 امتا استت، شتده ملتی گستتره در کنتونی ناگوار وضعیت بروز به منجر دیروز استگذاریسی خطای اگر .است المللی بین تبعات

 در کشتور ایرانیتان آمتوزی علم و علم شدن مخدوش به منجر و کشورگذشته مرز از المللی بین حوزه در سیاستگذاری خطای

دو پرسش اساستی در حتوزۀ به  یاستس اتخاذ از هدف نمودن شفاف ضمنرو در این مقاله  این از شد. خواهد المللی بین عرصه

 سیاستگذاری پاسخ خواهیم داد:

 کدامند؟و ذینفعانی که بر سیاست آموزشی اثرگذارند، عوامل .1

 فرایند سیاست گذاری بر اساس الگوی پیشنهادی چگونه است؟ .2

 : پژوهش روش (1

پدیتده را  ه بتواند تمتامی وجتوه آنبررسی سیستماتیک هر مقوله و یا پدیدۀ اجتماعی نیازمند مجهز بودن به متدولوژی است ک

و شاید به محک تجربه بزند. این ابزار نه تنها ماهیت موضوع را باید مورد کنکاش قرار دهد بلکه باید بتواند شترایط  روشن نماید

جمتع آوری  منظتور بتهاین پژوهش از نوع کیفتی و توصتیفی بتوده و  . (1382،11، طبیبیو محیط مطالعه را نیز لحاظ نماید)

 اطالعات از روش مطالعات کتابخانه ای و تحلیل نظری استفاده شده است.

 :نظری مبانی (2

 :مفهوم ، قلمرو و تاریخچه سیاستگذاری در آموزش و پرورش ( 1-3

 ،آموزش در ایران را می توانیم به سه دوره پیش از ظهور اسالم، بعد از ظهور اسالم و دوران معاصر تقسیم نماییم )نیاز آذری

تاپیش از پیدایش علم سیاستگذاری، مطالعات سیاسی به تمرکز در زمیته های هنجاری و اخالقی . (1390،213،ربیعی شاد، 

دولت و نهاد های سیاسی محدود شده بود. پژوهشگران با مطالعه ی آثار سیاسی بزرگان فلسفه ی غرب در جستجوی شناخت 

تر بودند. این پژوهش ها به توسعه و تکمیل مباحثی چون طبیعت اهداف دولت و وظایفش در هدایت شهروندان به زندگی به

جامعه، نقش دولت، حقو  و مسؤلیت های شهروندان و دولت ها منتهی شد.گر چه پیدایش این علم، ریشه در آثار هارولد 

 آغاز شد. 60هه ی و همکارانش در اوایل دهه ی پنجاه میالدی دارد، اما نهادینه شدن و گسترش این رشته در اواسط د1لسول 

از این رو به دلیل شکاف فزاینده میان نظریه و عمل در رفتار سیاسی در علم سنتی سیاست بود که بسیاری از اندیشمندان را بر 

 در تغییر . (1395،19)نادری، نوروزی، سیادت، آن داشت تا برای بررسی سیاست ها به جستجوی روشهای دیگری بپردازند

. گرفت قرار «تنبیه و مراقبت» عنوان با وی مهم اثر در فوکو میشل توجه مورد بار نخستین پرورشی، و آموزشی های سیاست

 شدن دموکراتیک مرهون دموکراسی گسترش که نمود امر این به رهنمون را وی پرورش و آموزش از فوکو شناسی دیرینه

 دوره آغاز اوایل در فوکو که نجاآ از اما. نماید می بررسی را مسأله این خویش متعدد های مثال با وی. است پرورش و آموزش

 در شدن جهانی توسعه واسطه ش بهپرور و موزشآ های سیاست تغییر در آنچه نتوانست بست، فرو جهان از چشم شدن جهانی

                                                           
1 - Harold Laswel  
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م در ایران نیز نهادهای سیاست گذاری در نظا(1381،190جهانیان،محجوبی،) .نماید درك را دهد می رخ ها حوزه تمامی

 آموزشی به تر تیب عبارت بودند از:

شورای عالی انقالب فرهنگی که به عنوان باالترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی کشور انجام  .أ

 .وظیفه می کرد

هدف های اساسی و خط مشی  وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران )علوم، تحقیقات، فناوری(که برای بررسی و ارائۀ .ب

 برنامه ریزی در همۀ سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی و ایجاد هماهنگی میان آنها تشکیل شد.های کلی و 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که زیر نظر هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل  .ت

 می شوند.

می و متوسطه در چارچوب شورای عالی آموزش و پرورش که مرجع سیاستگذاری در حوزۀ وظایف آموزش عمو .ث

سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه و تشکیالت مستقل زیر نظر 

ریاست این شورا با ریاست جمهور است و در غیاب وی وزیرآموزش و شورای عای آموزش و پرورش فعالیت می کند.

 . (1390،221،و دیگرانیاز آذری )ن پرورش ریاست آن را بر عهده خواهد داشت

 :شدن جهانی فرایند ساز زمینه پرورش و آموزش های سیاست در تغییر(2-3

زیرا  ،ذاری در حیطۀ اداره امور عمومی توسط دولت هاستسیاست گذاری آموزشی یکی از نخستین فعالیت های سیاست گ

که  حتی سیاست گذاری های فرهنگی ؛شمار می رود مبدأ جامعه پذیری و تحرك افراد جامعه به سوی دیگر سیاست ها به

با آموزش شروع عامل محوری توسعه محسوب می شود، نقطۀ آغازش از سیاستگذاری های آموزشی است چون فرهنگ پذیری 

 شایسته آموزشی رهبران به شدیدی نیاز ، یکم و بیست قرن به ورود با زمان هم  (1390،212،می شود.)نیاز آذری و دیگران 

 با ،کرده درك اقتصادی و سیاسی لحاظ از را جهان بر کمحا  شرایط بتوانند کافی دانش و هوشیاری با شودکه می حساسا

 فرایندی مثابه به پرورش و آموزش از و کرده پر را موجود شکافهای عالمانه مدیریت و عاقالنه رهبری مردم، با مساعی تشریک

ویژگی های   . (1381،195جهانیان،محجوبی،) کنند استفاده علمی، های رشته با نهاآ ارتباط و فرهنگها ویگفتگ در تاثیرگذار

آموزش و پرورش نوین با توجه به پدیده ی جهانی شدن در این موارد خالصه می گردد: آینده نگری و آینده 

 همچنین و تاندبیرس راهنمایی، ابتدایی، سطوح در آموزشی نهادهای کلیه (.1395،15نادری،نوروزی،سیادت،)شناسی

 خاص توجه زیر موارد به توانند می موجود چالشهای و موانع بر غلبه و شدن جهانی فرایند در توفیق منظور به دانشگاهها

 :دارند مبذول

 به فناوری که دنیایی در یادگیری شود. تلقی العمر مادام تعهدی و فراگیر تاثیرگذار، امری، باید پرورش و آموزش .1

 ظرفیت و استعدادها علمی، رشته یک موضوع به توجه از بیش آموزش که کند می ایجاب است تغییر حال در سرعت

 .کند تقویت آموزان دانش در را یادگیری گوناگون های

 به دسترسی گیرد، شکل الزم زمان در و هنگام به درست یعنی آموزان، دانش رشد مراحل با باید پرورش و آموزش .2

 نهادهای. باشد آسان درس کالسهای و جمعی های رسانه یا و اینترنت طریق از خواه خانه، در خواه جا، همه در آن

 .کنند فراهم را مداوم آموزش تسهیالت و تمهیدات گروهی های رسانه و ای حرفه سازمان آموزشی

 و شدان انتقال به تنها کرده، توجه مسئله حل روش و بخش اثر ارتباطات انتقادی، تفکر به باید پرورش و آموزش .3

 حلهای راه گرفته، بهره آموزان دانش هنگام به های یادگیری برای جدید شرایط و ها فرصت از . نکند اکتفا حقایق

 .دهد ارائه تفاوتهای فردی به توجه با آموزان دانش در موثر طور به را ها ایده تبادل و ارتباط برقراری

 کلیه در شایسته نیروهای تربیت زمینه در شهرها و جوامع در پایدار توسعه و رشد منظور به پرورش و آموزش .4

 .نماند مجزا اجتماعی نهادهای از و کند گذاری سرمایه مشاغل
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 تاریخ، وفراگیری درك تنها. کند آماده جهانی جامعه شهروندی برای را آموزان دانش دارد وظیفه پرورش و آموزش .5

 از اطالع کسب و جهان وزبان فرهنگ تاریخ، بررسی و مطالعه بلکه نیست، کافی بومی کشور ادبیات و زبان و فرهنگ

 .دهد می سو  جهانی گرایی شهروند مسیر در را آموزان دانش جهانی بازارهای

 صنعتی و بازرگانی نهادهای با مساعی تشریک و مدرسه ر د گروهی های همکاری فرهنگ بسترساز پرورش و آموزش .6

 یکم و بیست قرن در شود یم  محسوب عالی آموزش نهادهای از خود که نیز دانشگاه .است دیگر آموزشی نهادهای و

 . (1382،126)کرمی پور،  باشد جامعه متغیر نیازهای پاسخگوی باید

 گرفت نادیده را آنها توان نمی رسمی آموزش کنار در دیگر آموزشی های نظام اینترنت، مجازی، درس کالسهای شدن مطرح با

 نظامهای این از بایست می خرد، و کالن اهداف اندازها، چشم ها، مأموریت تعیین با باید بلکه داخت،پر آنها با مقابله به صرفاً و

 مستلزم امر این و نمود کسب یادهی، و یادگیری های مهارت کمی و کیفی سطح ارتقاء برداری بهره حداکثر مجازی یادگیری

 (.58،1383کدیور، ابراهیمی قوام،)نظام است این مدیران و مسئوالن توجه و آموزشی نظام پویایی

 

 آموزشی: رهبری راهبردی های سیاست( 3-3

در جهان کنونی علم و فناوری از جایگاه بسیار مهم و راهبردی برخوردار است . شرایط به گونه ای است که در قرن حاضر هر 

. تاریخ علم و فناوری می باشد کشوری برای رشد و پیشرفت همه جانبه بی شک نیازمند طرح و برنامه ای مدون در عرصۀ

فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین از یک سو و تلفیق مناسب و مؤثر آن با فرهنگ انسان ساز اسالمی در هزارۀ اخیر تجربۀ علمی 

درخشانی را در سایۀ همراهی و هم افزایی استعداد ایرانی و انگیزه های دینی فراهم نموده است که توجه به این پیشینۀ 

و هویت اسالمی ایرانی این سرزمین، سرمایه ای عظیم و چراغی فراسوی طراحی آینده می باشد.)نیاز آذری و  درخشان

 :باید آموزشی رهبران و مدیران(در این راستا 1390،226دیگران،

 .کنند توجه آموزان دانش شناختی بوم و عاطفی،اجتماعی شناختی، جسمانی، ابعاد رشد به .1

 .بگیرند نظر در را محلی های محدودیت و امکانات عمل گامهن به و بیندیشند جهانی .2

 .کنند مشارکت مدرسه معلمان با یابی مدل و درسی برنامه آموزشی طراحی و تنظیم در .3

 در یادگیری یاددهی های زمینه در یونسکو متحد ملل فرهنگی و تربیتی علمی، سازمان نظیر جهانی آموزش مراکز با .4

 .باشند تماس

 در آموزشی برابری زمینه تا کنند دنبال را کالس و مدرسه در آموزان دانش فردی های تفاوت بر غلبه بهتر های راه .5

 .گیرد شکل کمال سوی به فراگیران تدریجی پرورش و شود ایجاد آموزشی های محیط

 نشدا یادگیری سبکهای با را معلمان تدریس های روش شده، آشنا کالس در آموزان دانش یادگیری های سبک با .6

 .کنند تلفیق آموزان

 .کنند تشویق همجوار کشورهای فرهنگ و تاریخ درك و بررسی به را آموزان دانش .7

 می سو  پیشرفت به را مدرسه که هایی آوری نو و ها فرایند ها، مشی تحلیل و تجزیه و بررسی به را آموزان دانش .8

 .کنند هدایت دهد

 دیگر، اجتماعی های نهاد و وپرورش آموزش یانم ارتباطات اجتماعی فرهنگی های برنامه ارائه در .9

 و بررسی دارد نقش آنان یادگیری در که هایی اختالف و جهانی شهروند و پرورش و آموزش و حرفه یا وکار پرورش و آموزش

 .کنند تحلیل و تجزیه

 آموزشی ردهایرویک از استفاده با آموزان دانش یادگیری در را اطالعاتی های آوری فن و جهانی های شبکه نقش .10

 .کنند تبیین گرایی ساختار اجتماعی

 نظیر یادگیری منظور به علمی های رشته نمام مشترك درسی برنامه مثابه به تحقیق های پروژه .11
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 با فرآیندی و محتوایی های اندیشه که کنند طراحی ای گونه به را آموزش های فعالیت خدمات یادگیری میدانی های پروژه

 . (199،1390نیان،محجوبی،) جها شود تلفیق هم

 

 پرورش و آموزش های سیاست اساسی مسائل( 4-3

 این است مسلم آنچه اما.بود خواهد هایی ویژگی چه دارای یکم و بیست قرن که کند نظر ابراز تواند نمی قطع طور به کسی

 و هوش بر تکیه با انسان که است امید جای بسی و داشت نخواهد کندی و آرام روال قبل، سال هزاران مانند دنیا که است

 شده معرفی مخلوقات اشرف عنوان به آن ی واسطه به و باشد می کریم قرآن در او شده ستایش های ویژگی از که خود تفکر

نظام های آموزشی نیز متأثر از این گرایشات، . (196،1390جهانیان،محجوبی،) بیابد قرن آن موانع برابر در راهکارهایی است،

دنبال یافتن راههای جدید جهت بهبود عملکرد دانش آموزان می باشند. اما بدون شک سازمانهای آموزشی نیز هم  همواره به

چون سایر سازمانها در مسیر حیات اجتماعی خود تحت تأثیر جریانات اجتماعی و بین الملی هستند؛جریاناتی نظیر عوامل 

)نیاز آذری و  گذاری سازمانهای آموزشی تأثیر خواهند گذاشتاجتماعی، سیاسی و روان شناختی که بر فرایند خط مشی 

 خواهد مواجه یکم و بیست قرن در مهم ی مسئله چهار با پرورش و آموزش رسد می نظر به که آنچه اما(. 1390،232دیگران،

  بود. خواهد کننده نگران نباشد، آن برای قاطع پاسخ درصدد اکنون هم از اگر که بود

 نگر پیش و دقیق ریزی برنامه و آموزی دانش ی افزاینده جمعیت .1

 بومی و جهانی علمی های استاندارد و آموزش کیفیت .2

 ابعاد همه در وری بهره افزایش .3

 .(197،1390جهانیان،محجوبی،)فرهنگ و ضرورت و زمان مبنای بر تحول و تطبیقی مطالعات .4

آتی به این ترتیب بیان نمود: یادگیری بودن، یادگیری  (اهداف زیر را برای موضوعات آموزشی در دهه های1996)2گزارش دلورز

یعنی : ؛و یادگیری زیستن با یکدیگر. این اهداف جنبه های اساسی آموزش را پوشش می دهند دانستن، یادگیری انجام دادن

را به طور  ؤولیت در قبال جامعهو مس تسلط بر مهارت های عملی که رابطه ی بین فرد با فرد ،شکل گیری هویت، کسب دانش

 تأثیرات نیافته توسعه و توسعه حال در کشورهای در بویژه سیاسی فشارهای .(1395،15)نادری و دیگران، کلی بیان می کنند

 جریانات ی بواسطه است، تشنج از دور و آرام محیطی نیازمند توسعه برای که پرورش و آموزش. است داشته بیشتری تخریبی

 شود، صرف اصالحات جهت در باید و دارد اختیار در پرورش و آموزش که محدود وقت و نیرو و پذیرد می خدشه سیاسی

 جوان جمعیت فشار که توسعه، حال در کشورهای در کمیاب مادی منابع دیگر سوی از .گردد می سیاسی تشنجات متوجهی

 التحصیالن فارغ ی پدیده و گردد نمی کیفی توسعه به الزاماً کمی ی توسعه جهت در عمدتاً  است، آمیز مخاطره درآنها نیز

 مفاسد بیکاری، فقر، قبیل از اجتماعی فشارهای .نماید تشدید را شده مطرح فشارهای تواند می که است دیگری معضل بیکار

 و آموزش ی ارائه ی زمینه نیز گسیخته هم از های خانواده اعتیاد، شهرنشینی، رشد و روستائیان مهاجرت ی پدیده اجتماعی،

 های ارزش احیای در عظیمی مسؤولیت بار سوم ی هزاره ی آستانه در پرورش و آموزش و کند می تخریب را مطلوب پرورش

ان در معلم نقش که است یادآوری به الزم اینجا در .(1390،197جهانیان،محجوبی،) ددار مذکور موارد کاهش جهت در اخالقی

چه در سطح محلی و ملی و چه در ی و تطبیق با تغییرات وضعیتی آموزش، پیچیده ترین نقش است و نیازمند انعطاف پذیر

 مدارس و جوامع سوم ی هزاره آغاز در .(1395،143)نادری و دیگران،هم چنین در موقعیت های کالسی است سطح جهانی و

 و آموزش ی فلسفه مورد در ارزیابی تداوم و ارزیابی ضرورت و هستند اساسی و سریع تغییرات معرض در گذشته از بیش

 آن اساس بر مدارس که تربیتی اجتماعی ی فلسفه دیوئی نظر از . (245،1390)نیاز آذری و دیگران، گردد می مطرح پرورش

 در فلسفه که گیرد می نتیجه و گردد محسوب اجتماعی ی برنامه ی توسعه برای اولیه صافی عنوانه ب تواند می است، استوار

 و خواهی آزادی های ارزش آزاد جوامع در بنابراین .کند می کوشش خوب جامعه یک و خوب زندگی یک ماهیت تعریف جهت

 اهمیت حائز آن در خردگرائی و تنوع که سوم ی هزاره پرورش و آموزش در .گردد می منتقل مدارس طریق از دموکراتیک

                                                           
2 - Delors report 
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 شهروند پرورش خواهان تنها ما. داریم قرار فردی و اجتماعی تضاد یک معرض در ما باخته؛ رنگ قالبی آموزشی نظام و است

 زندگی صلح با دیگران کنار در نحو ین بهتر به بگیرند یاد که هستیم هایی انسان پرورش نیازمند بلکه نیستیم، خوب وجامعه

 هدف به نیل راه دروس محتوای و بزرگ بیابند تضاد این برای مناسب پاسخی است الزم معاصر فلسفی های اندیشه .دکنن

برای تداوم حیات آموزشی یک . (3،24،1984سیلرو الکساندر)ارائه نمایند است زیستن بهتر راه همانا که را تربیت و متعلی بزرگ

ئیات روزمره و مباحث تکنولوژیک معطوف شد. از آنجا که آموزش و پرورش به امور و جز "کشور کافی نیست منحصرا

 و مشارکت فرهنگ گسترش(1390،244است.)نیاز آذری و دیگران، است مستلزم تلفیق دقیق نظریه و عمل« خالقانه»فرایندی

 تغییرات پاسخگوی که نحوی به آموزشی سیستم اجزاء کلیه و روشها ساختار اهداف، در تحول. مدارس در مشارکتی مدیریت

 و تمرکز عدم متس به حرکت، اداری ساالری دیوان کاهش،آموزان دانش و معلمان خالقیت و نوآوری برای زمینه ایجاد ؛باشند

 از پرهیز و ریزی برنامه سمت به روزی برنامه از حرکت، آموزشی های سازمان در کیفیت مدیریت به توجه، محوری مدرسه

 ساخت زیر نمودن فراهم .آموزش در شناخت فرا از استفاده ،یادگیرنده سازمان به آموزشی های سازمان تبدیل، گرایی تقدیر

 جمله از جهانی شهروندان تربیت و معلمان و مدیران مسئولین، آموزش ،جدید های آوری فن از استفاده برای الزم های

 . (200، 1390جهانیان،محجوبی،) نماید دنبال باید شدن جهانی عصر در پرورش و آموزش که است سیاست هایی

 فرایند سیاستگذاری در نظام آموزشی:( 5-3

یانه به وسیله چندین شاخص نشان داده شده است. این فرایند دارای سیاستگذاری مطرح شده در الگوی کل گرافرایند 

 خصوصیات زیر است: 

 به این معناکه به بخش های مشخص تقسیم شده استکه به هر یک از آنها می توان به صورت جداگانه 4بخشی بودن :

 پرداخت و سپس به صورت یکجا همه را مورد مطالعه قرار داد.

  :از فرایندتشکیل دهندۀ یک الیه است. هر مرحله5الیه ای بودن 

  :الیه های مختلف دارای مرحلۀ از پیش تعیین شده هستند.6مرحله ای بودن 

  :رنگین کمان ائتالف"فرایند بستگی به تعامل و همکاری و هماهنگی دارد که منعکس کنندۀ 7اشتراکی بودن" 

 صداهای موجود است.

 :ی است که در آخرین مرحله به سیاست گذاری می انجامدو به صورت سیاستگذاری دارای سلسله مراتب حلقوی بودن

 (.241،1395)نادری و دیگران،چرخه ای یا حلقوی رشد می کند

آنچه در سیاستگذاری آموزشی از آن سخن می رود عبارت است از مشخص کردن خط مشی کلی و یا یک سری 

که بر اساس اهداف مطلوب و مورد  -رسمی آموزش اعم از نظام یا غیر -اصول و کنش های مرتبط به امور آموزشی

نظر سیاست گذاران دنبال شده یا بایستی پیگیری شود و یا حداقل مورد انتظار می باشد.این اصول و سیاست ها 

مقدمه ای است برای فعالیت برنامه ریزان آموزشی که در تمام سطوح آموزشی اعم از ابتدایی، متوسطه، تربیت معلم، 

، آموزش غیر رسمی و حتی کارآموزی ها آن را چراغ راهنما برای خود قرار می دهند)نیاز آذری و آموزش عالی

 (.212،1390دیگران،

 

 

 

 

                                                           
3 - Siler and Alexander 

4 - Modular Layered 

5 - Layered 

6 - Sequential 

7 - Communal 
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 ارائه الگوی مفهومی پژوهش (3

 جمعبا توجه به یافته های پژوهشی این نتیجه استنباط می گردد که مقوله محوری در پژوهش های  نظام آموزشی عبارتند از: 

( 3 و سازی تصمیم (2 وارزیابی پژوهش(1 .گرفتند قرار مقوله سه ذیل نیز ها داده سایر .اطالعات وانتشار لیلوتح وتجزیه آوری

 . محیط با ویژه تعامالت

 

 

 چیستی؟ 

 چگونگی؟

 

 

 

 چرایی؟ 

 

 

لذا در .  است نظام آموزشی  سیاستگذاری درفرایند ای گمشده حلقه بیانگر نظام آموزشی در سیاستگذاری سنتی جریان تداوم

 ارائه شده است.  ای برنامه ،تصمیمات راهبردی سیاستی،تصمیمات تصمیمات تولید پیشنهادی برای الگوی ،ادامه

 

 

 

 

 نتیجه گیری  (4

شرکت کنندگان در فرآیند سیاستگذاری هر یک نمایندگی عناصر خاص دخیل در سیاستگذاری را بر عهده دارند؛ مقوله هایی 

و تعداد زیاد « پیشینه ی علمی»، زمینه و رسانه. به دلیل جنبه های چندگانه ی یادگیرندگان ،سوابق علمی همچون پیشینه یا

از نمایندگان این مطلب توجیه پذیر نیست که کلیه ی نمایندگان در یکجا و به صورت مشترك به بحث و تبادل نظر بپردازند.

 ورد بررسی قرار گرفته و به اجرا در آید. البته الزم به ذکر است کهابن رو فرایند سیاستگذاری باید در طی چندین مرحله م

امروزه دیگر زمان آزمون و خطا به پایان رسیده و نمی توان با ساده انگاری نسبت به اصالحات آموزشی به دلیل بی اطالعی از 

که با های جدید انتظار می رود از سیاست  تجارب دیگران ، زمان و سرمایه های هنگفت را به هدر داد. در همین راستا 

موضوعات مشترك جهانی برخورد مناسب داشته باشند. اگر چنین نباشد ، سیاستگذار قادر نخواهد بود از تغییرات مشترك 

  جهانی و تأثیرات آنها صحبت کند.
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