
 
 1396، بهار 65شماره 

 

 

 ی در آموزش و پرورش ایرانگذارسیاستمدل ادراکی ارائه 

  3سودی حورا ،2سیدنظری نیر ، 1طالبی بهنام

 تبريز واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، علوم گروه علمی هیأت عضو و استاديار. 1

 تبريز واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مديريت رشته یادکتر دانشجوی. 2

 تبريز واحد اسالمی آزاد نشگاهدا آموزشی، مديريت رشته یادکتر دانشجوی و خوی فرهنگیان دانشگاه مدرس. 3

 
 11/12/95: تاریخ پذیرش ،03/07/95 :تاریخ دریافت

 

 هدیچک

 فرآیند در اساسی و مهم عامل عنوانبه شمولجهان و وسیع گسترش و رشد با فناوری و علم که امروز دنیای در

 در پرورشی و آموزشیهای نظام و نهادها آید،می حساب به بشری جوامع فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه و رشد

 در پرورش و آموزش در یگذارسیاست چالش ترینمهم. اندآورده دست به را مهمی نقش نوآوری و فناوری علم، توسعه

 ثرمؤ عوامل بررسی. است «اثربخش و کارا پرورش و آموزش» به فعلی آموزش نظام تبدیل و تحول سیاست سوم، هزاره

 خورداربر مدیکارا و توانمند پرورش و آموزش از کشورها این همه که دهدمی نشان پیشرفته جوامع توسعه و پیشرفت بر

 رایطش در هاسیاست بهترین اتخاذ لزوم جوامع، پیشرفت و هاانسان تربیت در آموزشی نظام اهمیت به توجه با. هستند

 اب فناوری، و علم توسعه در آموزشی یگذارسیاست نقش بر تأکید با مقاله این در رواین از. است ضروری مختلف،

 وظیفه، یک عنوانبه یگذارسیاست تعریف) دروندادها بر که عواملی تمامی گرفتن نظر در و مندنظام دیدگاه از استفاده

 حدیدت و تعریف تشخیص،) هافرآیند ،(انسانی نیروی قانونی و اختیارات و ساختار ی،گذارسیاست از انتظارات تدوین

 ده،ش اتخاذ سیاست یا حلراه تصویب حل،راه بهترین انتخاب و هاحلراه تحلیل پیشنهادی، هایحلراه وینتد مسئله،

 زشی،آمو عدالت ی،گذارسیاست فرآیند و سیاست اثربخشی) آموزشی سیستم بروندادهای و( بازنگریارزیابی و  اجرا،

 گردی با آموزشی نظام میان تعامل همچنین گذارند،می تأثیر( سیاسی سنجیامکان اجتماع، انتظارات و نیازها اخالق،

 ایران پرورش و آموزش در یگذارسیاست ادراکی مدل ارائه به( غیره و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،) هانظام

 .است شده پرداخته

 . ادراکی مدلسیاست،  ی،گذارسیاست پرورش، و آموزش آموزشی، نظام :اههواژ کلید

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مکاتبات:  مسئولنویسندهbtalebi1351@yahoo.com 



 هیافتر گذاری در اموزش و پرورش ايران ارائه مدل ادراکی سیاست

 

114 

 مقدمه -1

 هپدید به توجه با نوین پرورش و آموزشهای ویژگی

 نگریآینده: شودمی خالصه موارد این در شدن جهانی

 رکن چهار به جدی تأکید و توجه شناسی.آینده و

 انستن،د زیستن، برای یادگیری یعنی ؛یادگیری اساسی

 تربیت و تعلیم یکدیگر؛ با زیستن و دادن انجام

 انسانی؛های ظرفیت امتم از استفاده و جانبههمه

 یادگیری؛ در مشارکتی و فعالهای شیوه کارگیریبه

 در قخال تفکر و جانبی تفکر پرورش ضرورت بر تأکید

 یریگبهره و بشر روحانی ظرفیت بر تأکید آموزان؛دانش

 تظرفی به توجه عقالنی؛ ظرفیت مکمل عنوانبه آن از

 حسن ضرورت و شهودی درک و شهود توانایی یا

 فناوری از استفاده تربیت؛ و تعلیم در آن از تفادهاس

 و آموزش در تلفیقی رویکردهای اتخاذ اطالعات؛ نوین

 اساسی شاخصی تواندمی موارد این از یک هر. پرورش

 کشورها آموزشی نظام مدیکارا میزان تعیین برای

 مستلزم آموزشی نظام کردن مدکارا[. 1]شود محسوب

 اتواقعی مبنایبر آموزشی یگذارسیاست و ریزیبرنامه

 از آموزشیهای سیاست تدوین و ریزیبرنامه. است

 زا هاآن کمک به توانمی که هستند هاییفرآیند جمله

 یآموزش نظام و بهره بهتری برد کشور، امکانات و منابع

 درباره باید آموزشی ریزیبرنامه. کرد مدکارا را

 یشپیشاپ آموزشی، نظام توسعه برای اقدام ترینمطلوب

 تصمیم وقتی چارچوب این در. کند گیریتصمیم

 ،گیردمی قرار آموزشی نظامهای مقام تأیید مورد خاصی

 [.2] شودمی تبدیل آموزشی سیاست به

 که است چرخه همانند یک عمومی یگذارسیاست»

 توجه مورد لهمسئ یک عنوان به ابتدا مشکالت آن در

 شود،می بررسی عمل مختلفهای دوره د،نگیرمی قرار

 غییرت و شده ارزیابی و اجرا د،نگردمی تعیینها سیاست

به  نآ شکست یا موفقیت مبنای بر در پایان و دنیابمی

 یگذارسیاست توضیح و تشریح[. 3]«رسداتمام می

 بیشتر در فرآیند این چراکه ،است دشوار امری عمومی

های مؤلفه تأثیرتحت و بوده پیچیده بسیار موارد

 و فهم برای رایج هایروش از یکی. دارد قرار سیاریب

 منظور[. 4]است  سازیمدل ،هاسیاست ترراحت بررسی

 روابط وها واقعیت از که است تصویری الگو، یا مدل از

 موجود، متغیرهای نمایانگر و شودمی گرفته موجود

 واکنش و کنش از حاصل نتایج و هاآن ارتباط نحوه

 ارائه با یگذارسیاستهای مدل[. 5] هاستآن

 فراهم را محیطی عوامل بهتر درک تحلیلی، چارچوب

 و تربیش بررسی شرایط گرتسهیل و ساززمینه کرده و

 [.4]شودمی یگذارسیاست تربینانهواقع تحلیل

 یگذارسیاستهای مدل -2

 متقسی اصلی گروه هفت به یگذارسیاست هایمدل

 دلم چندین بر مشتمل هاگروهاین  بیشتر که شوندمی

 :هستند زیر شرح به

 گروهی هایمدل -2-1

 نهايی بازده يک مثابهبه سیاست: نهادی مدل -2-1-1

 حکومتی نهادهای پیرامون سیاسی هایفعالیت

 ها،دادگاه جمهوری، ریاست مجلس، مانند معینی

 متمرکز غیره و هاشهرداری ،هاایالت ساالری،دیوان

 نهادها اینوسیله  به مومیع یگذارسیاست. است

. شودمی اجرا و اعمال تعیین، اقتدارآمیزی، طوربه

 حکومتی نهادهای و عمومی یگذارسیاست بین ارتباط

 ویژگی سه حکومتی، نهادهای. است نزدیک بسیار

: نخست ؛دهندمی عمومی یگذارسیاست به مشخص

: دوم. بخشدمی مشروعیتها سیاست به حکومت

 نهایت، در. هستند عمومیت واجد ی،دولت هایسیاست

 جامعه در زور اعمال انحصار که است حکومت تنها این

 یافته سازمان آنچنان است ممکن نهادها[. 6]داراست را

 ایبر و کنند تسهیل را سیاست یک اجرای که باشند

 نهادها این. کنند ایجاد مانع دیگر، سیاست اجرای

 امتیاز امعهج در مشخص منافع از برخی به است ممکن

 .سازند محروم منفعت از را دیگران که حالی در بدهند،
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 شرایط تحت است ممکن معینی گروههای و افراد

 ساختاری خصوصیات با مقایسه در مشخص ساختاری

 رخوردارب دولتی امکانات به بیشتری دسترسی از دیگر،

 است ممکن دولتی نهادهای ساختار عبارتی به شوند،

 و فعال نقش سیاست، اجرای رد هم و وضع در هم

 [.7]باشد داشتهای کننده تعیین

 حاصل مثابه به یگذارسیاست: گروهی مدل -2-1-2

 گروهی بین تعامل و تعادل

 تعامل که شودمی آغاز هدف این با گروهی نظریه

 عمناف با افراد. است سیاست اساسی اصل ،هاگروه بین

 لتحمی برای رسمی غیر و رسمی طور به مشترک،

 افراد .شوندمی متحد یکدیگر با حکومت به تقاضایشان

 عنوان به که یابندمی اهمیت زمانی تنها سیاست در

. ندنمای عمل گروهی از نمایندگی به یا منافع از بخشی

 سیاست،. است حکومت و افراد بین اساسی پل گروه،

 در نفوذ برای گروهها بین واقعی کشمکش

 تمام گروهی، نظریه.است عمومی یگذارسیاست

 کشمکش شرایط در را سیاسی دار معنیهای فعالیت

 مداوم طور به انگذارسیاست. دهدمی توضیح گروهی

 ،هازنی چانه در گروهی فشارهای به پاسخ صدد در

 گروههای متفاوت تقاضاهای بین توافق وها مذاکره

 گرایش طریق از تعادل نقطه[. 6]دارند قرار بانفوذ

 ینتعی ذینفع گروههای از برخی عمناف بسوی سیاست

 مالی، امکانات چون عواملی به نفوذ مراتب. شودمی

 تصمیم به دسترسی میزان سازماندهی، قدرت

 [.8]دارد بستگی گیرندگان

 غیر و مستقیم اجتماعی گیریتصمیم مدل -2-1-3

 مستقیم

 اجتماعی گیری تصمیم هایفرآیند بررسی در

 یفردهای اولویت ترتیب که است این اساسی مسئله

 هب ضوابط و معیارها مشخص شرایط به جوابگویی برای

 آیندفر. یابد تغییر اجتماعیهای اولویت ترتیب صورت

 از بیشتر یا نفر دو اجتماع به اجتماعی گیری تصمیم

 منتفع آن از که تصمیمی اتخاذ جهت جامعه شهروندان

 نمایندگان انتخاب مثال بعنوان. گویند شوند،می

 شناخته اجتماعی گیری تصمیم عنوان به مجلس

 :دارد وجود اجتماعی گیری تصمیم نوع سه. شودمی

 آن در که: شهروندان مستقیم انتخاب فرآیند -1

 شده مطرح که خاصی مورد در مستقیماً شهروندان

 صندوق درون به را خود رأی و کنندمی نظر اظهار

 .هاپرسی همه مثل اندازند،می

 روش این در: مستقیم غیر گیری تصمیم فرآیند -2

 رد آنان و کنندمی انتخاب را نمایندگانی شهروندان

 نهایی تصمیمات و کرده نظر اظهار مطروحه مسائل

 [.8]مجلس نمایندگان انتخاب مثل کنند،می اخذ را

 کار نتری عملی امروزه شاید: ترکیبی انتخاب فرآیند -3

 روش انتخاب اجتماعیهای گیری تصمیم در

 میمتص جهت اوقات بعضیها حکومت. باشد رکیبیت

 کنند،می مراجعهها پرسی همه به انتخاب و گیری

 مستقیم غیر روش به تصمیمات نیز اوقاتای پاره

 .گیردمی صورت

 دلفی روش -2-1-4

 انتخاب را گروهی گیری،تصمیم برای روش این در

 جویاای نامهپرسش در را هاآن نظرات و کنندمی

 گروه اعضای تمام برای را آن سپس. ندشومی

 بیارزیا مورد اعضا دیگر توسط نظرات این. فرستندمی

 متیازا بیشترین که حلیراه ترتیب ینبه ا. گیردمی قرار

 اصلح تصمیم عنوانهب ،کند کسب را توافق میزان و

 لزوماً افراد روش این در که آنجا از. شودمی انتخاب

 چهرهبهچهره برخورد هم با و شناسندنمی را یکدیگر

 سایه و گروهی فشار رسیدن حداقل به سبب ندارند،

 یابندمی فرصت افراد و شودمی هم بر افراد افکار افکندن

 [.5]بپردازند قضاوت به طرفانهبی دیدی با

 سیستمی مدل -2-2

های داده حاصل سیستم، قالب در یگذارسیاست

 صورتبههایی حلراه که است جریانی و محیطی
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 رزشا. دهدمی ارائه دریافتی مشکالت مبنایبر سیاست

 هایپرسش ساختن مطرح در سیستمی، مدل اعتبار و

 :است زیر

 و ساخته محسوس را نیازها که محیط مهم ابعاد( الف

 کدامند؟ ،دهندمی قرار سیاسی نظام مقابل در

 سازدمی قادر را آن که سیستم مهم هایویژگی( ب

 در و سازد تبدیل عمومی سیاست به را نیازها

 است؟ کدام کند، حفظ را خود بلندمدت

 اثر سیستم ویژگی بر چگونه محیطیهای داده( ج

 گذارند؟می

 محتوای بر چگونه سیستمهای ویژگی( د

 د؟نگذارمی تأثیر عمومی یگذارسیاست

 عمومی سیاست محتوای بر چگونه محیطیهای داده( ه

 دارند؟ تأثیر

 ریقط از سیستم ویژگی و محیط بر استسی تأثیر( و

 [8]گیرد؟می صورت نحوی چه به بازخورد

 مسیست بر و یافته سازمان محیط، در که نیروهایی

 دروندادهای عنوانهب گذارند،می اثر یگذارسیاست

 گفته شرایطی به محیط. شوندمی گرفته نظر در سیستم

 سیستم محدوده و تشکیالت درون در که شودمی

 منابع سیستم، بازده. باشد مرتبط آن با ، امانباشد

 که است اقداماتی و هاتصمیم صورتبه یافته تخصیص

 [.9] شودمی پدیدار سیاست صورت به

 یفرآيندهای مدل -2-3

 یفرآيند مدل -2-3-1

 یارگذسیاست که است دیدگاه این بر ناظر مدل این

 صورت مستقل عمل یک صورتبه و خاص مقطع یک در

 کیلتش را یفرآیند چرخه، یک صورت به بلکه ،گیردنمی

[. 10] است مرحله و فعالیت چندین شامل که دهدمی

 مثابهبه توانمی را سیاست فرآیند خالصه طورهب

 مراحل قالب در سیاسی هایفعالیت ازای مجموعه

 و اجرا کردن، قانونی ،هاحلراه تدوین مشکل، شناسایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jones cycle model 

 یذارگسیاست ی،فرآیند گاهدید. گرفت نظر در ارزیابی

 یکدیگر کنار در و مههب مرتبط وظایف ازای مجموعه را

 یازن رفع یا عمومی لهمسئ حل برای تالش در که بیندمی

 رتغیی که کندنمی مشخص مدل این البته. است جامعه

 یا رسمی فرآیند تغییر و گیریتصمیم ارکان در

 استسی محتوای حد چه تا ،یگذارسیاست غیررسمی

 بر آنکه از بیش دیدگاه این. دهدمی تغییر را عمومی

 یدتأک عمل چگونگی و ساختار بر باشد، متمرکز محتوا

 [.8]کند می

 ایگردونه مدل -2-3-2

 عمومی، یگذارسیاست فرآیندهای مدل از یکی

 و مجریه قوه نقش بر آن در که استای گردونه مدل

 کیدتأ یاصل انگذارسیاست عنوانهب آن مدیران

مبنا  این بر مدل این به گردونه لفظ اطالق. شودمی

 مجسمای گردونه صورتهب را یگذارسیاست که است

 در و مجریه قوه مدیران آن محور در که کندمی

 [.5] دارند قرار دیگر عوامل پیرامونش

 1جونز ای()چرخه ایمدل مرحله -2-3-3

 زجون چارلزتوسط  بار نخستین برای مذکور مدل

 صورت در که بود باور این بر وی. شد ارائه( 1970)

 انتومی که است دولت کارکرد «بودن چگونه» شناخت

 ینا. پرداخت نظر ارائه به آن «بودن باید چگونه» درباره

 ،یگذارسیاست کار دستور تنظیم تحلیل به مدل

 یک ارزیابی تحلیل و اجرا تحلیل تصمیم، تحلیل

 [.3]پردازد می متمرکز سیاست

 سیاسیهای مدل -2-4

 سیاسی فرآيند مدل -2-4-1

 توجه مورد را یگذارسیاست رسمی عوامل مدل این

 و موافق جریان دو فعالیت و کار فرآیند و داده قرار

کند یم تحلیل زمانهم صورتبه را سیاست مخالف

 به را امکان این ،یگذارسیاست سیاسی مدل[. 4]
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 را هاتصمیم اتخاذ چگونگی که دهدمی پژوهشگران

 واقف گیریتصمیم درست شیوه بر و کرده بررسی

 را عمومی سیاست اساس که دهدنمی اجازه اما شوند،

 فرآیند توانمی مجموع در[. 11] کنند تفسیر و تعبیر

 رنظی سیاسی هایفعالیت مجموعه عنوانبه را سیاست

 و ااجر گذاری،قانون طراحی، کار، دستور ،مسئله تعریف

 [.6] گرفت نظر در زیابیار

 اعمال عنوانهب سیاست: 1تدريجی – یجزي مدل -2-4-2

 گذشتههای فعالیت در تغییرات

 ارائه گیریتصمیم دربارهای نظریه ،2لیندبلوم چارلز

 یا اینکرمانتالیسم عنوان تحت که کندمی

 مدل، این در. است معروف «گراییتدریجی»

 از باریکی امنهد و محدود مجموعه بر یگذارسیاست

 به دمعتق مدل این اینکه مضاف بر. است متکیها گزینه

 تداوم و موجود وضع فظح و تدریجی اندک، تغییرات

 انهبلندپرواز انتزاعی اهداف نه است، گذشتههای فعالیت

 ترجیح انگذارسیاست مدل این در. شدید تغییرات و

 به تا باشند همراه حاضرهای سیاست با که دهندمی

 ندبرو نامشخص پیامدهای با جدیدهای برنامه ستقبالا

 و تأثیرات بر متمرکز نخست وهله در مدل این[. 8]

 توجه و استا اجر مهم پیامدهای و مدتکوتاه نتایج

 فایده و هزینه محاسبه و کمیهای روش بر چندانی

 [.12] ندارد

 3قدرتمند نخبگان نظريه -2-4-3

 در قدرت وعموض با که نظریاتی از دیگر یکی

 نخبگان نظریه ،است ارتباط در عمومی یگذارسیاست

 ،نخبگان طبقه به جامعه نظریه این در. است قدرتمند

 ارگذسیاست طبقه. شودمی تقسیم ضعفا و متوسط

 اندک با وجود که هستند نفوذ با نخبگان طبقه همان

 یانب نخبگان نظریه. برخوردارند باالیی قدرت از بودن،

 نخبگان توسط جامعه در یگذارسیاست که کندمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Instillation Model 

2. Charls Lindblom 

 جزبه چندانی نقش طبقات، سایر و پذیردمی انجام

 که دارد اشاره گرایینخبه[. 5] ندارند پیروی و تبعیت

 منعکس را مردم تقاضاهای عمومی، یگذارسیاست

 را نخبگان هایارزش و منافع زیادی حد تا و سازدنمی

 یذارگسیاست در اتابداع و تغییر بنابراین. دارد رنظمد

 خودشان هایارزش از نخبگان بازتعریف نتیجه عمومی،

 اهناآگ و تفاوتبی منفعل، راها توده گرایی،نخبه. است

 نخبگان توسط اغلبای توده احساسات. داندمی

 تحت نخبگانهای ارزش اینکه نه شودمی دستکاری

 آن رب گرایینخبه همچنین. باشدها توده احساسات نفوذ

 بنیادین هنجارهای مورد در اجماع در نخبگان که است

 عدقوا با هاآن. هستند شریک سیاسی نظام زیربنایی

 [.6] موافقند اجتماعی نظام تداوم همچنین و بازی

 4آهنین مثلث مدل -2-4-4

 رأس سه تعامل حاصل را سیاست آهنین مثلث مدل

 هم با مختلف مراحل در که داندمی آهنین مثلث یک

 مرجع یا سازمان یک مدل این در. دارند ارتباط و لتعام

 یگذارسیاست کار در همیشگی و مطلق طورهب خاص

 قطهن سه بین ارتباط کیفیت و نتیجه. نیست دخیل

 این رأس سه. دهدمی شکل را سیاست که است قدرت

 : از نداعبارت مثلث

 که سیاست درگیر رسمی مقامات: مجریان شاخه( الف

 برای عمومی سیاست خاصهای زهحو در غالباً 

ای حرفه سیاست گیریشکل لهمسئ به رسیدگی

 .برخوردارند بیشتری تخصص از حتی و کرده عمل

 و مسائل به گوییپاسخ وظیفه مجریان، شاخه

 وزرا شامل که دارند برعهده راها سیاست مشکالت

 . هستند هاسازمان مدیران و

 در رتقد نقطه یک عنوانبه کنگره :کنگره( ب

 دستور در داشتن نقش جنبه از هم یگذارسیاست

 وضع به بخشیدن بهبود و سیاست گیریشکل کار،

3. Powerful Elite Theory 

4. Iron triangle model 
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 از هم و کندمی اعمال را موجود اقتدار ،هاسیاست

 اجرا نحوه و گذاریقانون بر نظارت و بررسی جنبه

 تعامل در رئوس سایر با سیاست تأثیر بررسی و

  .است

 هایسازمان رهبران همان: نهایی گریواسطه( ج

 درون در که هستند سیاست با مرتبط کلیدی

 واسطه به توانندمی و ندافعالیت مشغول جامعه

 تشخیص و دریافت و مصرف و تولید با ارتباط

 دخالتها یگذارسیاست جریان در عموم، نیازهای

 [.4] صنفی هایانجمن همانند ؛کنند

 قدرتهای خوشه مدل -2-4-5

 مدل آهنین، مثلث ایده از فادهاست با ،1اگدن

 و تأثیر وسیله بدان تا کرد مطرح را قدرتهای خوشه

 مراحل در که کند تشریح را متعددی هایگروه نقش

 عنوانهب قدرتهای خوشه. دخیلند سیاست مختلف

 برایها خوشه. آیندمی وجودهب هم با مرتبطهای گروه

 ندش قانونی از پس و گیرندمی شکل یخاص تصمیم

 ینا. کندنمی پیدا ضرورتی قدرت روابط ادامه سیاست،

 دیگری خوشه در دیگر، شرایط در است ممکن هاگروه

 هاگروه روابط آنکه ضمن مدل، این در. گیرند قرار

 و زنیچانه حاصلها سیاست است، دوستانه

 خوشه هر در هاگروه نفوذ میزان و رهبرانهای پیگیری

 [.4] است

  2سازانپادشاه و شاهپاد مدل -2-4-6

 سازماندهی صورتبه را سیاست و قدرت مدل، این

 تصمیمی. کندمی ترسیم هرم یک در جوامع در شده

 نهادهای و رسمی مقامات توسط سیاست عنوانهب که

 و قدرت هایبازی حاصل شود،می ابالغ یگذارسیاست

 هدافا با قدرت بازیگران. است سیاسیهای بستان و بده

 نابعم به دسترسی با تا دارند تالش گوناگون دمقاص و

های سیاست دیگران، رفتارهای به دادن جهت و قدرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ogden, 1971 

 موضوع مدل، این بربنا . کنند وضع را خود نظر مورد

 و شده مطرح سازانپادشاه توسط عمومی سیاست

 دلم این البته. شودمی محقق فعاالن و پادشان کمکبه

 دخواهنمی زیرا ،است متفاوت قدرتمند نخبگان مدل با

 ،است مردم توده مخالفها سیاست همه که دهد نشان

 رفاه با ارتباط در عموماًها سیاست که دارد ادعا اما

 . است جامعه در نفوذ صاحبان

با  که دهدمی نشان سازانپادشاه و پادشاه مدل

 و نفوذ حوزه کنترل برای گرفتهصورت هایتالش وجود

 به رسمیهای سیستم طریق از تیح هاآن افراد، قدرت

 منزلت از برخورداری علتبه و دهندمی ادامه خود کار

 غیره و مالی منابع تخصصی،های توانایی سیاسی،

 اجرای و اطاعت به وادار را ترپایین طبقات راحتیبه

 [.4]کنند میها سیاست

 عقاليیهای مدل -2-5

 دستاورد حداکثر مثابهبه سیاست) عقاليی مدل -2-5-1

 (اجتماعی

 سبک آن نتیجه که استای شیوه عقالیی سیاست

 ایدب هادولت بنابراین. باشد اجتماعی دستاورد حداکثر

 عیاجتما منافع نسبت که برگزینند راهایی سیاست

 به آن، اجرایهای هزینه با مقایسه در جامعه برای آن

 یک توانمی هنگامی ،واقع در. برسد حد باالترین

 وها ارزش میزان که دانست عقالیی ار سیاست

 دهد،می دست از آنچه از آوردمی دستبه که مقادیری

 قابلهای سیاست سایر از حاصل، نتایج و بیشتر

 قالیی،ع سیاست یک انتخاب برای. باشد بیشتر انتخاب

 :باید انگذارسیاست

 هاآن اهمیت و جامعه ارزشیهای اولویت همه بر -

 .باشند واقف

 .باشند آشنا سیاست موجودهای گزینه همه با -

 گزینه هر برای را ممکن پیامدهای همه -

 .کنند بینیپیش سیاست،

2.  King & Kingmakers Model 
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ها گزینه همه برای را هزینه به منفعت نسبت -

 [.8] کنند محاسبه

 این به مدل این مبنایبر یگذارسیاست مراحل

 ،هاارزش بندیدرجه اهداف، تعریف: است صورت

های گزینه تمام ییشناسا ترجیحات، کردن مشخص

 و هاآن مقایسه وها گزینه نتایج همه محاسبه مناسب،

 تواندمی کهها گزینه از ترکیبی یا گزینه انتخاب

 [.13] برساند حداکثر به را ارزش بیشترین

 (محدود عقاليی مدل) بخش رضايت مدل -2-5-2

 مدل در موجود افراطی نگرش درباره انتقادها

 ودوجهب را جایگزین مدل یک ئهارا برای تالش عقالیی،

. داد ارائه سایمون هربرت را مدل این نهایت در و آورد

 را ترجیحات و اهداف» که کرد رد را ایده این سایمون

 مطلق و کرد مشخص مندنظام صورت به توانمی

ی حدود و قیود ،هاانتخاب وی نظر به«. آورد دستبه

 و یاساس قید دو با همیشه انسانی خرد. دارند

 دمع و اطالعات دائمی نقص: است روروبه ناپذیراجتناب

 [.14] مطلوب کمال حد در سازیبهینه امکان

 ستا گیریتصمیم رفتار بیانگر بخشرضایت مدل

 و محیط بندهای و قید و مشکل یک حل میان باید که

 سایمون، الگوی مبنایبر. کند ایجاد سازش نظام

 هک است تیکیفی ترینمهم بخش،رضایت کیفیت

 واقع در. یابندمی دست آن به گیرندگانتصمیم

های حلراه جویوجست جایبه گیرندگانتصمیم

 کرد خواهند انتخاب راهایی گزینه حداکثر، و حداقل

 محقق بخشرضایت حد در را گیرندهتصمیم اهداف که

 [.8] سازد

 بخشرضایت مدل برمبنای یگذارسیاست مراحل

 نتعیی هدف، تعریف یا مشکل ساییشنا: از نداعبارت

 آن با بایدها گزینه که استانداردهایی یاها حداقل

 حل را لهمسئ که عملی گزینه انتخاب د،نباش منطبق

 کهاین تعیین له،مسئ حل در آن توان بررسی کند،می

 بخشیرضایت سطح یا و استانداردها حداقل با آیا

 [.15] سیاست تغییربا  یا است منطبق

 یرگذاسیاست در عقالیی مدل کاربرد که جاییآن از

 با همواره آموزشیهای نظام خصوص در ویژهبه

 به هحوز این گیرندگانتصمیم بوده، روهروبهایی تردید

 رازی دهند،می نشان بیشتری رغبت بخشرضایت مدل

 اتخاذ خواهان آموزشی نظام انگذارسیاست اگرچه

 لدلی بهها استسی این هستند، ایبهینه هایتصمیم

 عرف الزامات اطالعات، نبودن کافی مثلهایی محدودیت

 غیره و قدرت تشخیص ان،گذارسیاست بین تضاد

 [.16] دنشومی تعدیل

 انتخاب عنوانهب یگذارسیاست: بازی نظريه -2-5-3

 رقابتی شرايط در عقاليی

 در عقالیی هایتصمیم مطالعه بازی، نظریه

 ر،بیشت یا نفعذی نفر دو آن در که استهایی موقعیت

 هایانتخاب به نتیجه، و دهندمی انجام راهایی انتخاب

ای ونهگبه رقابت شرایط. دارد بستگی طرفین از یک هر

 تایجن به مرتبط طرف، یک برای گزینه هر بازده که است

 هب پیامد بهترین مدل، این در. است دیگر طرف گزینه

 و است ستهواب مقابل گیرندهتصمیم کارکرد

 نندک تعدیل ایگونهبه بایدرا  خود رفتار انگذارسیاست

 انگرنش بلکه ها،آن توانایی و قعالی بیانگر تنهانه که

 نظریه[. 8] باشد نیز دیگر اشخاص کارکرد و انتظارات

 و است یگذارسیاست در قیاسی و انتزاعی مدل بازی،

 د،کننمی سازیتصمیم واقعاً افراد چرا دهدنمی توضیح

 کامالً هایانسان چگونه که است این دنبال به بلکه

. ندکن گیریتصمیم رقابتی شرایط در باید عقالنی

 در ماا است، گراییعقل از شکلی ،بازی نظریه بنابراین،

 چند ای دو عمل به نتایج و استا اجر قابل رقابتی شرایط

 [.6]دارد بستگی بازیگر

 عمومی انتخاب مدل -2-5-4

 اقتصادی مطالعه ،عمومی تخابان مدل

 تحلیل و تجزیه کاربرد و غیربازاری گیریتصمیم
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 نظریه. است عمومی یگذارسیاست برای اقتصادی

 سیاست در افراد که را تصور این عمومی انتخاب

 داده قرار چالش مورد کنندمی عمل بازار از ترمتفاوت

 بازیگران همه که کندمی فرض نظریه این. است

 در( نفوذذیهای گروه و دهندگانیرأ نظیر) سیاست

 مانند به سیاست در فردی منافع حداکثر جویوجست

 که پذیردمی عمومی انتخاب نظریه[. 8]هستند بازار

 حوزه که دهد انجام را خاصی کارکردهای باید حکومت

 انتخاب نظریه همچنین. نیست آن انجا به قادر بازر

 بر آن تأثیرات و نفعذی هایگروه از ما فهم در عمومی

 [.6] است مؤثر عمومی یگذارسیاست

 دموکراتیک مديريت تئوری -2-5-5

 " ارائه به عمومی انتخاب نظریه مطالعه با استروم

 نوعی که پردازد می" دموکراتیک مدیریت تئوری

 سازمانی ترتیبات توسعه و تنظیم برای استدالل

 آن اساس بر که است دولتی بخش در چندگانه

 عملای مالحظه قابل استقالل با دولتی سساتمو

 مشتری حمایت میزان چشمگیر سنجش بر و کنندمی

 سلسله دیدگاه،ایده این در. استوارند رجوع ارباب یا

 اصلی دولتی مدیریت دائمی محور که تمرکز و مراتب

. ندارد کاربرد وضعیتها همه در وجه هیچ به است،

 و هتجزی نوعی و حمایت با دموکراتیک مدیریت تئوری

 ساختارهایهای محدودیت بر سیاست جدی تحلیل

 شودمی قادر نهایتاً  و شده متمرکز موجود سازمانی

 تروماس. کند فراهم را پاسخگویی و پذیری انعطاف نوعی

 الح عین در و کالسیک عقالنیت مفروضات پذیرش با

 هایگیری نتیجه به عقالیی، انتخاب گرفتن پیش در

 نائل یگذارسیاست عرصه در تری دموکراتیک

 [. 17]شودمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Garbage Can Model 

2. Cohen 

 اجتماعی مدل -2-5-6

 و یعقالنهای مدل تلفیق با یگذارسیاست الگو این

 با را گیری تصمیم کلی چارچوب تدریجی، – جزئی

 اجتماعی متغیرهای و هنر و علمهای جنبه به توجه

 و اجتماعی مالحظات شمول با الگو این. دهدمی ارائه

 اتواقعی از بهتر درک با تا سازدمی قادر را مدیر فلسفی

 .بپردازد عمومی مسئل فصل و حل به پیرامون دنیای

 سیاسی مصالحه به رسیدن اصلی موضوع مدل این در

 بیات،تجر مختلف، نظریات درک بر تأکید بلکه نیست

 مسئولیت تقویت و ایجاد فنی، و اجتماعی دانش

 انشد به همچنین الگو این در. باشدمی مشترک

 طرفهایهای ارزش و احساسات تجربی، علم خبرگان،

 یگذارسیاست فرآیند در شهروندان مشارکت و ذینفع

 ابعادی بعنوان الگو این. شودمی مبذول خاصی توجه

 دو هر به تغییر و مسائل حل به رسیدگی جهت مناسب

 باید که آنچه) هنجاری و( هست آنچه)توصیفی جنبه

 بر اجتماعی گذاران یاستس فرض. دارد عنایت( باشد

 اهداف مقاصد، بهتر درک برایها ارزش و واقعیات پیوند

 هایفرآیند و سیاست به مربوط مسائل و اجتماعی

 [.8]است مبتنی اجتماعی

 (1آشفته مدل) ابهام مدل -2-6

 طراحی 4اولسن و 3مارچ ،2کوهن ابتدا را مدل این

 بربرا در بود العملی عکس واقع در مدل این. کردند

 و کوهن عقیده به که سیاسی و عقالییهای مدل

 رد گیری تصمیم برای کافی قابلیت فاقد نشکاراهم

 [.8]است امروز ابهام از پر و ثبات بی پیچیده، دنیای

 از GC مدل که امروزین سازمانهای درها ابهام این

 بردمی نام یافته سازمانهای نظمی بی نام با آنها

 :از عبارتند

 هااولویت در مابها( الف

 معلولی و علت روابط در ابهام( ب

3. March 

4. Olsen 
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: ریگی تصمیم فرآیند در دخیل اعضای از ناشی ابهام( ج

 اراختی در که زمانی و نیروها عالئق، به توجه با آنان

 نآ از یا پیوندندمی گیری تصمیم جرگه به دارند،

  [.3]شوندمی جدا

 بی وضعیت وارد را سازمانها ابهام، و پیچیدگی

 سازمان نظمی بی در. کندمی شده دهی سازمان ینظم

 :کرد مشاهده توانمی را خصوصیت سه شده، دهی

 میان ناهماهنگی وها اولویت در ابهام دلیل به اوالً

 به یا خواهندمی چه دانندنمی گذاران سیاست آنها،

 جمع هم با که دارند متعددیهای خواسته دیگر عبارت

 اساس بر رفتار ایج به رو این از. نیست شدنی

 را خودهای اولویت عمل، با همراه سازمان ،هاارجحیت

 .کندمی کشف

 است قادر تولید، و خود بقای ادامه به سازمان ثانیاً 

 تبدیالت و تغییر وجودی، منطق آن اعضای که چند هر

 سعی اساس بر خود کارکرد به سازمان. درنیابند را آن

 ادامه ضرورت ساسا بر ابداع و گذشته تجارب خطا، و

 .دهدمی

 مرزهای. است سیال سازمان، در مشارکت ثالثاً 

 مشکلهای جنبه برخی و است ثبات بی و باز سازمان

 دیگرهای جنبه برخی اهمیت از و کرده پررنگ را

 توانمی را سازمان وضعیتی چنین در [.18]کاهندمی

 مشکالت، انواع آن در که گرفت نظر در سبدی مانند

 اساس بر بازیگران و انتخابهای فرصت ،هاحل راه

 بر و کرده برخورد هم با منطقی غیر و پیچیده ترکیبی

 تقاضاهای به پاسخ برایهایی سیاست اساس، این

 [.10]آیدمی وجود به بیرونی

 اقتضايیهای مدل -2-7

  1تلفیقی بررسی مدل -2-7-1

 برای اقتضاییای شیوه عنوان به تلفیقی بررسی مدل

 وسیله به 1967 سال در بار اولین گیری، متصمی

 قبال در شیوه این. شد معرفی 2اتزیونی آمیتای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mixed Scanning Model 

 مدل" و"عقالیی مدل"های محدودیت وها نارسایی

 .شد اتخاذ یگذارسیاست در "تدریجی -جزئی

 و پدیده که است ترکیبیای شیوه تلفیقی مدل

 مسائل با استراتژیک و عالی تصمیمات در را مفاهیم

 ارکتد باالتر سطوح برای که تدریجی و پائین حسطو

 به بررسی اصطالح. نمایدمی تلفیق شود،می دیده

 و اطالعات ارزیابی و پردازش آوری، جمع جستجو،

 خدمت در که عناصری تمامی گیری نتیجه همچنین

 ررسیب. دارد اشاره گیرند،می قرار گیری تصمیم فرآیند

 تخصیص برای است مقرراتی شامل همچنین تلفیقی

 ،تلفیقی شیوه. گیری تصمیم سطوح میان در منابع

 هک استهایی گزینه وها حل راه تمامی دنبال به کمتر

 حال، عین در ولی است آن جستجوی در عقالیی مدل

 هب نسبت را تری مناسب خالقیت زمینه و بهتر راهبرد

 فراهم گیرنده تصمیم برای تدریجی -جزئی شیوه

 با را سازگاری بیشترین یتلفیق مدل. کندمی

 شیوه این. دارد سازنده -ابتکاریهای دیدگاه

 برای را انسان استعداد و توانایی ،یگذارسیاست

 یتلق مساعد تحول حال در و متغیر شرایط با سازگاری

 [.8]کندمی

 هادريچه وها جريان مدل -2-7-2

 یذارگسیاست به اقتضایی نگرشی که مدل این در

 :شودمی برده نام جریان سه از دارد،

 نظر جریان، این در: مشکالت و مسائل جریان( الف

 و گرددمی معطوف جامعه مسائل به گذارسیاست

 یافتن فکر به ،آن ارزیابی و شناخت از پس

 .افتدهایی میحلراه

 هک مسائلی فهرست جریان، این در: سیاسی جریان( ب

 نظیمت بندبیا حلیراه هاآن برای باید انگذارسیاست

 طریق از سیاسی، جریان. شودمی تدوین و

های گروههای بستان و بده سیاسی، هایرقابت

 است آن از مانع جریاناین . گیردمی شکل نفوذذی

2. Amitai Etzioni 
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 در محض عقالیی دیدگاه با تنها متخصصان که

 حاکمیت با و باشند حلراه جویوجست

 ثرمؤ عوامل ورود بر را راه عقالیی گیریتصمیم

 .ببندند اجتماعی و طیمحی

 حل چگونگی روی جریان این: سیاست جریان( ج

 ریفناو کارگیریهب طریق ازو  است متمرکز لهمسئ

 با گیریتصمیم الگوهای وها روش له،مسئ حل

 جریان، این در. دارد سروکار عمومی افکار سازیقانع

 ارک اساس و نبوده مطرح سیاسی نفوذ و ستد و داد

 .دهدمی تشکیل یمنطق استدالل را

 کنند، تالقی هم با جریان سه این که زمانی

 سه این تالقی. شودمی باز مشکل حل برایای دریچه

 شودمی کلی و مبهم دیدگاهی حاکمیت از مانع جریان

ها سیاست با هاآن تطبیق وها حلراه هماهنگی باعث و

 نقطه همین از. شودمی ملی روحیه و عمومی عقاید و

 و گیردمی قرار رسمی کار دستور در وضوعم که است

 [.4] شودمی آغاز سیاست فراگرد

 و آموزش در یگذارسیاست ادراکی مدل -3

 ايران پرورش

 پرورش و آموزش در یگذارسیاست مدل ارائه برای

 هک سیستمی عنوانبه را یگذارسیاست فرآیند باید

 و بازخورد برونداد، داد،میان درونداد، از متشکل

 داخل در: بگیریم نظر در ،است گراحاطه هایستمسی

 که یفرآیند عنوانبه یگذارسیاست باید ابتدا سیستم،

 تعریف. شود تعریف هست، وظیفه یا تصمیم مرجع

 یگاهجا ایجاد از نشان وظیفه، یک عنوانبه یگذارسیاست

 یگذارسیاست. است ساختار در یگذارسیاست قانونی

 با موفق رویارویی ینهزم وظیفه، یک عنوانبه

 .کندمی فراهم را هافرصت از استفاده و هامحدودیت

 بر مبتنی انتظارات تدوین درونداد، دومین

 جودبا و ارشد مدیران. است یگذارسیاست از شایستگی

 ودخ است ممکن هستند، یگذارسیاست درگیر اینکه

 هایچارچوب اینکه یا باشند انگذارسیاست از بخشی

 هارائ انگذارسیاست به را یشانهاایده و یارگذسیاست

 از ارشد مدیران برخورداری مبنا، این بر. کنند

 به مناسب پاسخ جهت درای حرفههای شایستگی

، چرا که رشد است ضروری ی،گذارسیاست از انتظارات

و موفقیت مستمر سازمان در گرو برخورداری از مدیران 

 .است مدکارا و شایسته رهبرانو 

 در ارشد مدیرانهای شایستگی با ارتباط در چهآن

های شایستگی هست، مطرح یگذارسیاست از انتظارات

 مجموعه از عبارت شایستگی». باشدمی آنانای حرفه

 قادر را آن دارنده که است هاییظرفیت وها توانایی

 و سازمانیدرون هایمحدودیت چارچوب در سازدمی

 خود، کاری وظایف و نقش ایفای در سازمانیبرون

 کنندهتضمین آن بر عالوه و داشته مطلوبی کارکرد

 این از برخی[. 19]« باشد نیز سازمانی موفقیت

 فکرت بصیرت، ،راهبردی تفکر: از نداعبارتها شایستگی

 .انتقادی تفکر خالق، تفکر سیستمی،

 زا استفاده ترکیب، بر راهبردی تفکر :راهبردی تفکر

 تصویری و تجسم خلق یبرا خالقیت و شهود

 راهبردی تفکر[. 20] دارد کیدتأ سازمان از منسجم

 مدیر در ذهنی و درونی قدرت نوعی به توانمی را

 اشتند نظر در ضمن آن از گیریبهره با که کرد تعبیر

 اقدام جهانی ناپایدار محیط تحوالت و محیط شرایط

 راهکارهای و کرده ریزیبرنامه و تصمیم اخذ به

 متحول و ناپایدار وکارکسب محیط در را خود سازمان

 ویژگی دو راهبردی تفکر[. 21]کند می طراحی امروز

 .نگریجانبههمه یا نظروسعت و دورنگری: دارد عمده

 راهبردی تفکر از باالیی سطح از ارشد مدیران قدر هر

 اهداف بتوانند اینکه احتمال باشند، برخوردار

 و( دورنگری) بینندب را پرورش و آموزش بلندمدت

 بر مؤثر احتمالی خارجی و داخلی جوانب تمامی

 بگیرند نظر در را هاسیاست اجرای و یگذارسیاست

 .است بیشتر ،(نگریجانبههمه)

 تمدیری فرآیند در چالش ایجاد عامل بصیرت، :بصیرت

 زمانی هاسازمان که معتقدند نظرانصاحب. است
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 امعج فهم، قابل بصیرت یک که کنندمی پیشرفت

 که کند ایجاد رابطه آرمان و واقعیت بین روشن و

 و کرده همکاری یکدیگر با افراد شودمی باعث این

 رتبصی ترتیب این به. دهند پوشش را ضعف نقاط

 نچهآ تبدیل برای گیرد،می قرار ریزیبرنامه مبنای

 ایهآرمان تواندمی بصیرت. باشد باید آنچه و هست

های برنامه و متجلی را هامانساز مدیران متعالی

 لیهک مبنای بصیرت،. سازد استوار آن بر را سازمانی

 این که صورتی در است، سازمانی هایتصمیم

 با تعامل در شوند، اتخاذ مؤثر و مناسب هاتصمیم

 تحقق را سازمانی هایآرمان و اندازهاچشم یکدیگر،

: دارد عمده وجه سه بصیرت[. 22] بخشندمی

 هب باور ؛هابرنامه و اهداف وظایف، به سبتن شناخت

 و سازمان؛ اهداف با وظایف وها برنامه سازگاری

. شده فتعری وظایف با متناسب رفتار تنظیم توانایی

 برخوردار کافی بصیرت از ارشد مدیران چنانچه

 بازدهی ان،گذارسیاست از انتظاراتشان باشند،

 . آورد خواهد ارمغان به را سازمان برای باالتری

 ربارهد تا کوشدمی سیستمی تفکر :سیستمی تفکر

 ات دهد رخ باید مدیران در که کند بحث تغییراتی

 قوف آورسرسام تحوالت و شرایط با را خود بتوانند

 ییشناسا درگیر افراد همه سیستمی تفکر در. دهند

 ندنتوامی وسیله ینبه ا و هستند مسئله حل و

 دنبخش بهبود را امور و دنبیاموز جدیدیهای تجربه

 سیستمی تفکر[. 23]دنبیفزای خود توانایی بر و

 عین در که نگاهی ای،جزیره نگاه از پرهیز یعنی

 دبتوان آموزشی، سیستم عناصر همه تکتک دیدن

 نظام چون. ببیند هم با ارتباط در را عناصر این

 کتاب، معلم، از است ترکیبی پرورش و آموزش

 اداری، نیروی آزمایشگاه، کارگاه، آموزشی، فضای

 غیره، بنابراین و استخدام فرآیند آموزشی، نیروی

 در نگرش انسجام به تواندمی سیستمی نگاه

 .کند کمک هاسازمان

 به نشدن راضی یعنی خالق تفکر :خالق تفکر

 نگاهی و هاعادت بردن زیرسؤال موجود،های حلراه

 برخورداری. کردیم عادت که آنچه به متفاوت

 به خالق، تفکر از باالیی سطح از ارشد دیرانم

 منجر هاییسیاست اتخاذ و قضایا دیدن متفاوت

 تهپرداخ تکراری امور به سیاستها این در که شودمی

 مشارکت کارکنان، به عمل آزادی دادن. شودنمی

 تناسب و هماهنگی ایجاد ها،فعالیت در کارکنان

 مستمر، ارتباطی هایکانال ایجاد کارکنان، بین

 هایجذابیت ایجاد برونی، و درونی انگیزش ایجاد

 عدم عادالنه، و درست هایپاداش کاری،

 زا کارکنان، شایسته انتصاب و موردبی هایارزیابی

 [.24] است سازمان در مدیر خالقیت نتایج

 جکاویکن از است عبارت انتقادی تفکر» :انتقادی تفکر

 و آوردن دلیل در صداقت عادی، مسائل درباره

 عدم پذیری،انعطاف باز، ذهن داشتن، عقالنیت

 برخورد در ورزیغرض عدم ارزیابی، در ورزیغرض

 در نظر تجدید قضاوت، در احتیاط رعایت افراد، با

 پیچیده، موضوعات ساماندهی تفکرات،

 ،بیشتر دانش به یافتن دست برای کوشیسخت

 در دقت معیارها، انتخاب در محکم دالیل داشتن

[. 25]« نظرات جویوجست در پافشاری ژوهش،پ

 ائلمس نقادانه، رویکرد با بتوانند باید ارشد مدیران

 افزایش باعث نقادانه رویکرد. کنند تحلیل را

 از یگیرنتیجه یا استنتاج توانایی پذیری،انعطاف

 نگرفت نظر در توانایی و عالئم وها فرضیه مقدمات،

 . دشومی ددمتعهای حلراه و بیشتر مفروضات

 یالگوی مقدم و علوی فوق،های شایستگی بر عالوه

 رائها انسانی منابع مدیرانهای شایستگی از تلفیقی

 راهبرد شایستگی حوزه چهار الگو این در که کردند

 کارکرد بر وکارکسب دانش و فنی فردی، سازمانی،

 هر عناصر که اندشده قلمداد ثرمؤ انسانی، منابع مدیران

 .است آمده (1) جدول در شایستگیهای وزهح از یک
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 [26] انسانی منابع مديرانهای شايستگی تلفیقی الگوی -1 جدول

 شايستگی فنی شايستگی راهبردی سازمانی

رهبری از طریق 

 اندازچشم
 توسعه دیگران مدیریت فرهنگی

ریزی، انتخاب و برنامه

 کارگماریبه

توسعه و آموزش 

 کارکنان
 روابط کار

 تغییر سریع بازاریابی کارکردی گیری راهبردیمتصمی
سیستم اطالعات 

 مدیریت منابع انسانی

بهداشت، سالمت و 

 ایمنی
 حقوق و مزایا

های مدیریت مهارت

 گروهی
 گرایی ادراکیعینی

تحلیلگری کسب و کار 

 رقابتی

 در فناوریکارگیری هب

 منابع انسانی
 توسعه سازمانی کارکنانتحقیقات 

 کاروبشايستگی دانش کس دیشايستگی فر

تالش برای نتیجه 

 هاگرفتن از فعالیت
 مصمم بودن توجه به کارایی

آشنایی با فرهنگ ملی 

 یالمللبینو 
 آگاهی سازمانی

های عمومی مهارت

 مدیریت

 صداقت سازیشبکه دغدغه تأثیرگذار بودن

آشنایی با تغییرات 

نیروی انسانی و بافت 

 جمعیتی

 ه راهبردهاتوجه ب دانش صنعتی

 فعال بودن های مذاکرهمهارت های ارتباطیمهارت

و ها آشنایی با برنامه

قوانین سیاسی و 

 اجتماعی کشور

 دیدگاه ارزش افزوده زنجیره ارزش

 

 هک است قانونی اختیارات و ساختار بعدی، درونداد

 در پرورش و آموزش سازمان در یگذارسیاست باید

 انونیق اختیار و جایگاه از نسازما مراتبی سلسله ساختار

 جریان. گیرد قرار توجه مورد و بوده برخوردار

 ضااع انتخاب نحوه ،سازیتصمیم جریان گیری،تصمیم

 وظیفه این دادن جای از ناشی اجرایی، مراحل سایر و

 امکان درونداد، این. است ساختار در مهم

 .کندمی فراهم را سیاست به بخشیمشروعیت

 را کنندههدایت و منظم رچوبچا یک ساختار،

 سازمان، هایفعالیت آن وسیله به که کندمی ایجاد

. شوندمی کنترل و رهبری سازماندهی، ،ریزیبرنامه

 و کاری روابط ،هانقش ها،مسئولیت و وظایف ساختار،

. کندمی تعریف سازمان در را ارتباطی هایکانال

 فتعری نهگو این توانمی را سازمانی ساختار بنابراین

 اختیارات، وظایف، منابع، توزیع رسمی الگوی: کرد

 در هاگروه و افراد بین هماهنگی ایجاد وها مسئولیت

 [.27] سازمان اهداف تحقق جهت

 با ارتباط در. است انسانی نیروی دیگر، درونداد

 زشآمو نظام انگذارسیاست است قرار کسانی چه اینکه

 انسانی نیروی است ممکن باشند، پرورش و

 ارک این. باشد توجه مورد سازمانیبرون و سازمانیدرون

 وها مهارت مستمر و منظم کنترل با توانمی را

 مدیریت بررسی از حاصل دستاوردهای وتحلیلتجزیه

 استعدادهای یافتن برای سپس. داد انجام کارکرد

 ان،سازم درون از و تبلیغی عملیات یک طریق از مناسب

 [.28]کرد ایجاد جووجست شبکه یک توانمی

 مشابه پرورش و آموزش در یگذارسیاست فرآیند

 از یکی ماهیتی، لحاظ به اما ،است هاسازمان سایر

 نظام برونداد سنجش که است این در مهم هایتفاوت

 و نظارت وضعیت همچنین پرورش، و آموزش

 و دقت به آموزشی هایسیاست اثربخشی گیریاندازه

 و اقتصاد صنعت، بخش مثل دیگری هابخش سهولت

 ظامن هایپیچیدگی از ناشی هئلمس این. نیست درمان

 هاییمحدودیت ایجاد باعث که است پرورش و آموزش

 ناگذارسیاست توسط آموزشی هایسیاست ارزیابی در
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 نظام خاص ماهیت از ناشی موضوع این. شودمی

 درونداد، عنوانبه انسان با داشتن سروکار و آموزشی

 ظامن برونداد نیز و تبدیل و تغییر فرآیند اولیه مواد

 . است آموزشی

 ،دشومی طی یگذارسیاست فرآیند در که مراحلی

 دوینت مسئله؛ تحدید و تعریف ،مسئله تشخیص شامل

 انتخاب وها حلراه تحلیل پیشنهادی؛های حلراه

 یا بخشیمشروعیت ؛(سیاست تنظیم) آن ترینمناسب

 بازنگری و ارزیابی اجرا؛ شده؛ تخاذا سیاست تصویب

 است. 

 عوامل عمومی، مسئله درک و شناخت مرحله در

 مردمی، هایگروه یا و انگذارسیاست از اعم جامعه مؤثر

 دگانگیرنتصمیم توجه جلب باعث و متذکر راای مسئله

 [. 4]شوندمی

 تصمیماتی مسائل، حل هایراه تعیین برای مدیران

 العاتیاط منابع از گیریتصمیم این ایبر که گیرندمیرا 

 هاانسان ابزار همواره اطالعات. کنندمی استفاده معتبر

 با تعامل نحوه و خود محیط آگاهی و شناخت برای

 جوامع، در سریع تغییراتامروزه، . است بوده محیط

 ها،سازمان بر اثرگذار محیطی شرایط و محیط

 صخا هایگیویژ با اطالعاتی هایسیستم کارگیریهب

 است هکرد حیاتی و ضروری امری هاسازمان برای را

 ثابت اجزای از یکی اطالعاتی هایسیستم[. 29]

 و آنالین کلیدی، ابزارهایی به و هستند هاسازمان

 و لحظهبهلحظه عملکرد در که نداشده تبدیل تعاملی

 اایف اساسی نقش بزرگ هایسازمان هایگیریتصمیم

 از پشتیبانی بر عالوه اطالعاتیهای سیستم. کنندمی

 و مدیران به کنترل، و هماهنگی گیری،تصمیم

 نند،ک تحلیل را مسائل تا کنندمی کمک نیز کارمندان

 و کنند( سازیمدل) مصورسازی را پیچیده موضوعات

 [. 30]نمایند ایجاد یجدید محصوالت

 سیاست، اجرای مسئول هایسازمان اجرا، مرحله در

 را سیاست الزم، مقدمات تمهید و امکانات تدارک با

 این در. کنندمی اجرا است شده تصویب آنچه مطابق

 حتی و کرده نظارت اجرا نحوه بر انگذارسیاست مرحله

 [.4] باشند اجرا مسئول نیز خودشان است ممکن

 کی سرانجام و غایت تصمیم سیاسی، تصمیم یک»

 به وطمرب اطالعات تمام آن ضمن در که است جریان

 در و گردیده تحلیل شده، آوریجمع گیریتصمیم

. است شده انتخاب و طراحی بهینه سیاست یک مجموع

 ابیارزی شیوه در اشتباه سیاسی، فشارهای این بر عالوه

 فرآیند این در تواندمی زمان کمبود از ناشی فشار و

 عمومی سیاست اجرای از پس[. 1]« کند ایجاد اخالل

 تا دهیم قرار ارزیابی مورد عمل در را آن نتایج باید

 تصمیم هایرسالت و اهداف که یابیم اطمینان

 درستیبه اگر اررزیابی. است یافته تحقق موردنظر،

 پویا صورتبه عمومی سیاست بهبود به گیرد انجام

 طور دائمبه را یگذارسیاست فرآیند و کرده کمک

 عالوه وانتمی ارزیابی از استفاده با[. 8] کندمی اصالح

 در موجود هایارزش مشکالت، کاهش میزان تعیین بر

 ارزیابی. کرد بررسی و نقد نیز را یگذارسیاست یک

 و مجریان بین هماهنگی و ارتباط سبب سیاست

 نتایج به اتکا با همچنین و شودمی گذارانسیاست

[. 3]گرددمی کمتر هاآن بین نظراختالف ،دست آمدهبه

 زا برونداد، ارزیابی و یگذاریاستس فرآیند ارزیابی

 اصلی اجرای یا محدود، دامنه در آزمایشی اجرای طریق

 به تواندمی اطالعات آوریجمع که گیردمی انجام

 .باشد ترکیبی هایروش یا و کیفی کمی،های شیوه

 را آموزشی هایسیاست اصلی ارزیابی معیارهای آنچه

 اهداف،. تاس پرورش و آموزش اهداف دهد،می تشکیل

 . هستند هاسیاست ارزیابی هایشاخص

 تسیاس تأثیر بررسی دنبال به ،خروجی تحلیل در

 ی،ذارگسیاست در شدهکارگرفتههب فرآیند و شده اتخاذ

 در .هستیم اهداف به دستیابی میزان بررسی همچنین

 ازای مجموعه اثربخشی است ممکن مرحله، این

 ارتباط در و تک هب تک را پرورش و آموزش هایسیاست

 یاثربخش گیریاندازه همچنین. کنیم گیریاندازه هم با

 عدالت و برابری ایجاد بررسی ی،گذارسیاست فرآیند
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 بررسی آموزشی، هایسیاست اجرای طریق از آموزشی

 و نیازها بررسی جامعه، در اخالقیات ترویج و توسعه

 ازارب ازنی با شده تربیت نیروی تناسب) اجتماع انتظارات

 والدین، شامل اجتماع انتظارات و هاارزش به توجه و کار

 فرهنگی، میراث زیست،محیط اجتماع، مختلف اقشار

 امکان میزان بررسی ،(اجتماعی هایآسیب کاهش

 .گیرندمی قرار توجه مورد سیاسی

 و جامعه در سیاست عملی نتیجه از آگاهی برای

 نای از هاییپرسش طرح مشکالت، حل در آن اثربخشی

 :ستا راهگشا قبیل

 حدی چه تادر عمل  شده تصویب سیاست -

 تأثیراتی چه و است؟ داده تخفیف را مشکالت

 است؟ گذاشته جای برها سیاست سایر بر

 آگاهی شده تصویب سیاست از میزان چه تا مردم -

 شده تصویب سیاست درباره و دارند؟ اطالع و

 دارند؟ نظری چه

 ات جامعه در ارزشی نظر از شده تصویب سیاست -

 رنظ چقدر عمل در است؟ یافته مقبولیت حد چه

 چه و است؟ کرده جلب را کارشناسان موافق

 [. 3]است؟ داشته دنبالبه را نتایجی وها هزینه

 حالتی آموزشی هاینظام در یگذارسیاست

 عوامل نظیر دیگریهای مؤلفه با که دارد مندنظام

 سیاسی فرهنگی، تماعی،اج اقتصادی، شناختی،جامعه

 . است مرتبط غیره و

 است اجتماعی نهادهای از یکی پرورش و آموزش

 یزندگ و فرد شخصیت تکوین انسانی، ماهیت با که

 و تحرک گونه هر با و دارد مستقیم رابطه اجتماعی

 آموزش چون[. 31]است تعامل در اجتماعی دگرگونی

 انارک تمام در نهان یا آشکار که استای پدیده پرورش و

 متقابل تأثیرات راه از و دارد جای اجتماعی نهادهای و

 آن فراگرد پس کند،می نفوذ اجتماعی نظام کل در

 ماعیاجت متقابل هایکشش و روابط از ترکیبی متضمن

 هاینظام درباره یگذارسیاست مبنا، این بر. است

 شرایط به اعتنابی تواندنمی پرورشی و آموزشی

 عوامل از یکی. باشد جهانی و ملی طحس در اجتماعی

 ی،آموزش نظام گذاریسیاست در تأثیرگذار مهم بسیار

 فرهنگی عوامل. است جامعه بر حاکم اقتصادی عوامل

، باورها هنجارها، ها،ارزش ها،سنت از ایمجموعه به

 ینسل از که شودمی گفته جامعه هایبینش و هانگرش

 در پرورش و وزشآم و گرددمی منتقل دیگر نسل به

 رد بنابراین دارد، ایعمده نقش آیندگان به هاآن انتقال

. دشومی داده اهمیت این موارد به کالن هایسیاست

 قرار سیاسی نظام درون در آموزشی نظام» همچنین

 [.3]« پذیردمی تأثیر کامالً آن از و گرفته
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 يرانا پرورش و آموزش در یگذارسیاست مناسب مدل -1نمودار 

 و آموزش در یگذارسیاست مدل کاربست -4

 نوآوری و فناوری و علم توسعه در پرورش

 مهم بسیار جایگاه از فناوری و علم کنونی، جهان در

 پیشرفت و رشد برای و است برخوردار راهبردی و

 علم، مقوله به ویژه توجه نیازمند کشور، جانبههمه

 و یرگذاسیاستهای حوزه در نوآوری و فناوری

 ازملو از یکی پرورش، و آموزش نظام. هستیم ریزیبرنامه

 جامع نقشه و است فناوری و علم نظام یگذارسیاست

 آموزشی نظام یگذارسیاست اساسی رکن کشور، علمی

 به دانش گیریسمت چونهم محورهایی و بوده ایران

 ،کشور نیازهای مبنایبر آن کردن کاربردی و عمل سوی

 مقوله به سیستمی نگرش فناوری، و معل زنجیره تکمیل

 یرهغ و دانش مرزهای شکستن و علم تولید دانش، تولید

 . است شده گرفته قرار توجه مورد سند این در

 رایب یافته تغییر الگوی یک یادگیرنده،های نظام

 عصر در اندیشیدن برای نوین راهی و یگذارسیاست

 هندیادگیر نظامی به یگذارسیاست اگر. است دانش

 یردرگ مسائل حل و تشخیص در افراد همه شود، تبدیل

 و بیاموزد جدیدیهای تجربه تواندمی سازمان و بوده

 تقویت با هادولت. دهد افزایش را خود هایتوانایی

 زمینه در را خود هایقابلیت ،هاسیاست یادگیری

 هایدیدگاه و دهندمی ارتقا تحول و نوآوری خالقیت،

 کرد خواهند پیدا عمومی امور اداره به نسبت جدیدی

 و الهام با فوق یگذارسیاست مدل بنابراین[. 3]

 از استفاده و کشور علمی جامع نقشه از گیریبهره

 :جهت در سیستمی دیدگاه

 انسجام و فناوری و علم نهادهای و ساختارها اصالح -

 و تعلیم نظام سازیهماهنگ و هاآن به بخشیدن

 ریزیبرنامه و گذاریاستسی مراحل در تربیت،

 علمی جامع نقشه سند 1 کالن راهبرد)کالن 

 و گذاریسیاست در هماهنگی ایجاد ؛(کشور

 عمومی، رسمی آموزش دوره بین در ریزیبرنامه

 به عالی آموزش و ایحرفه و مهارتی آموزش

 و یتترب و تعلیم هایفعالیت فرآیند تداوم منظور

 میرس تربیت و متعلی نظام میان هماهنگی ایجاد

 درونداد

 

 تعریف عنوان یک وظیفه -
شایسته  تدوین انتظارات -

 گذاریمحور از سیاست
 ساختار و اختیارات قانونی -
 نیروی انسانی -

 فرآيند

 

تشخیص، تعریف و تحدید  -

 مسئله
 های پیشنهادیحلتدوین راه -
ها و انتخاب حلتحلیل راه -

 بهترین آن
 تصویب سیاست  -
 اجرا -
 ارزیابی -

 بازنگری -

 برونداد

 

 اثربخشی سیاست -

 گذاریاثربخشی فرآیند سیاست -

 عدالت آموزشی -

 اخالق -
 نیازها و انتظارات اجتماع -
 سنجی سیاسیامکان -

 محیط

 بازخورد
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 مرزهای فاصله کاهش و کشور در غیررسمی و

 جامع نقشه سند 11 و 9 ملی راهبرد. )هاآن میان

 ؛(کشور علمی

 مدیریت ابتنای و دانش مدیریت سازینهادینه -

 الگوهای مبنایبر دانش و اخالق بر جامعه

 اقتصادی، علمی، نهادهای در اسالمی -ایرانی

 امنیتی -دفاعی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی،

 فرآیند سازیپیاده ؛(سند 4 کالن راهبرد)

 و نهادها در اطالعات و دانش مدیریت

 افزاهم و مستمر ارتباط و مختلف؛های دستگاه

 و کاربرد و انتشار و تولید جریان سه بین در

 هب ایده تبدیل فرآیند تقویت و دانش توسعه

 نقشه سند 2 و 1 ملی راهبردهای) محصول

  ؛(کشور میعل جامع

 از اعم تربیت و تعلیم نظام نوسازی و تحول -

 منظور به عالی آموزش و پرورش و آموزش

 تحقق و اسالمی تربیت و تعلیم مبانی با انطباق

 نقشه سند 6 کالن راهبرد) نقشه کالن اهداف

 همگانی دسترسی افزایش ؛(کشور علمی جامع

 یمال بنیه تقویت و وریبهره ارتقای آموزش؛ به

 وها نگرش در تحول پرورش؛ و آموزش ظامن

 برمبنای آموزشی محتواهای وها روش

 ورمنظبه اسالمی تربیت و تعلیم و بینیجهان

 القخ و منطقی تفکر تقویت وها توانایی ارتقای

 دانشجویان و آموزاندانش در جوگروجست و

های زمینه در اسالمیهای آموزه با منطبق

 توان بردن باال اعی؛اجتم و خانوادگی و فردی

 میعل صالحیت ارتقای و انسانی منابع مدیریت

 معیشتی سطح و اجتماعی منزلت و ایحرفه و

 مدیریت سازوکار تقویت و اصالح معلمان؛

 ارتقای ها؛آن مدیکارا ارتقای منظور به مدارس

 تربیت و تعلیم در خانواده جایگاه و نقش

 قشهن سند 10 و 9، 8 ،7، 6، 5 ملی، راهبرد)

  ؛(کشور علمی جامع

 بر یدتأک با انسانی سرمایه توانمندسازی و تربیت -

 خودباور و کارآفرین و متقی هایانسان پرورش

 و فناوری و علم تولید در توانا و نوآور و خالق و

 نیازهای و اسالمی هایارزش با متناسب نوآوری

 علمی جامع نقشه سند 8 کالن راهبرد) جامعه

 و استعدادیابی و مشاور نظام یارتقا و ؛(کشور

 ترکیب هرم بهبود کشور؛ تحصیلی هدایت

ی هابرنامه تحقق منظوربه نظام انسانی نیروی

 پژوهشی و آموزشی نهادهای توسعه و رشد

 علمی جامع نقشه سند 2، 1 ملی راهبرد)

 هب مربوط عناصر گرفتن نظر در با ؛[32] (کشور

 در آموزشی؛ نظام بروندادهای و فرآیند درونداد،

 رالعممادام یادگیری و آموزش به دستیابی جهت

 از دانش مدیریت سازینهادینه از استفاده با

 علم، توسعه مرتبط؛ هایسیاست اتخاذ طریق

 سرمایه از استفاده واسطه به نوآوری و فناوری

 ،فناوری و دانش جریان افزایش و دانشی انسانی

 .است گردیده ارائه و طراحی

 گیرینتیجه دی وبنجمع -5

 و آموزش در یگذارسیاست چالش ترینمهم

 نظام تبدیل و تحول سیاست سوم، هزاره در پرورش

. تاس اثربخش و کارا پرورش و آموزش به فعلی آموزشی

 و ریزیبرنامه مستلزم آموزشی نظام کردن مدکارا

. است واقعیات مبنایبر آموزشی یگذارسیاست

 جمله از آموزشیهای سیاست تدوین و ریزیبرنامه

 عمناب از هاآن کمک به توانمی که هستند هاییفرآیند

 و آورد عمل به تریمطلوب استفاده کشور، امکانات و

 باید آموزشی ریزیبرنامه. کرد مدکارا را آموزشی نظام

 آموزشی، نظام توسعه برای اقدام ترینمطلوب درباره

 روزما که هاییتصمیم. کند گیریتصمیم پیشاپیش

 روپیش در آنچه به خاصی توجه باید شوند،می اتخاذ

 ارائه با یگذارسیاستهای مدل. باشند داشته ،است

 فراهم را محیطی عوامل بهتر درک تحلیلی، چارچوب
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 و ربیشت بررسی شرایط گرتسهیل و ساززمینه ،کرده

. شوندمی یگذارسیاست تربینانهواقع تحلیل

 همچون پرورش و آموزش لهجم از آموزشی هایسازمان

 و اجتماعی جریانات تأثیرتحت هاسازمان سایر

 ،اقتصادی اجتماعی، هاینظام و عوامل نظیر یالمللبین

 اب تعامل در همچنین بوده، غیره و فرهنگی، سیاسی،

 هارائ برای بنابراین باشند،می شده یاد عوامل و هانظام

 نیازمند ،ایران پرورش و آموزش در یگذارسیاست مدل

 صمیمت اتخاذ برای عبارتی به. هستیم سیستمی دیدگاه

 بر که عواملی تمامی باید آموزشیهای سیاست و

 آموزشی سیستم بروندادهای و هافرآیند دروندادها،

 اب آموزشی نظام میان تعامل همچنین گذارند،می تأثیر

 .شوند گرفته نظر در هانظام سایر
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Abstract 

In today's world where science and technology with the broad and universal development is considered 

as an important and fundamental factor in the process of economic, social and cultural development of 

human societies, educational and training systems have earned a major and important role in developing 

of science, technology and innovation. The greatest policy making challenge in education in the Third 

Millennium, is the policy of evolution and transformation of the current educational system into the 

"effective and efficient education". Study of the factors affecting the development of advanced societies 

show that all these countries have an efficient and qualified education system. Considering the 

importance of the educational system in human training and development of communities, it is necessary 

to adopt the best policy in different conditions. Hence, this paper with the emphesis on the educational 

policy making provides perceptional model for policy making in Iran's educational system using a 

systemic approach and taking into account all the factors affecting the input (definition of policy making 

as a duty; formulation of policy expectations; legal structure and authority; manpower), processes 

(recognition, definition and delimitation of the problem; developing suggested solutions; analysis of 

solutions and choosing the best solution; approval of solution or adopted policy; implementation; 

evaluation; review) and outputs of the education system (effectiveness of policies and policy-making 

process; educational justice; ethics; needs and social expectations, political feasibility), as well as the 

interaction between the education system and other systems (economic, social, political, cultural, etc.). 

Keywords: education system, education and training organization, policymaking, politics, perceptional 

model 
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