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Abstract
In recent decades, some governments have been able to provide the basis for
the efficiency and effectiveness of sustainable educational policies along
with providing high quality, universal, free, and equitable education by the
benefits of good governance. In Iran, the existence of a large number of
official documents suggests the deepening of challenges such as the
increasing number of dropouts, inequality and educational gap along with
the poor quality of educational infrastructure. These challenges show the
Iranian educational system has failed to achieve its sustainable goals. The
purpose of this article is to examine the different dimensions and layers of
competencies of the Iranian educational system from the theoretical
perspective of policy-making capacity through using analytical, comparative
and survey methods based on the opinions of education experts. The research
question is that "to what extent do the competencies of different levels of the
Iranian educational system are consistent with the indicators of the policymaking capacity model?" Based on the research findings, analytical,
operational and political competencies and skills at the individual,
organizational and systemic levels along with the resources of the Iranian
educational policy-making system have a significant difference with the
components of the theoretical model of policy-making capacity. These
conflicts have been some of the main obstacles to the efficiency and
effectiveness of Iran's educational sustainability policies and the
achievement of the relevant goals set out in the policy documents. Therefore,
for the post-Covid period of Iranian education, it is essential that policymaking and data-based governance capacity be multilevel, fair, accountable,
and participatory on the policy agenda.
Keywords: Iran's Education System, Policy Capacity Model, Skills and
Competencies, Levels of Resources and Capabilities, Sustainable Education
Goals

تحلیلِ راهبردیِ شایستگیهایِ نظامِ
حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس
چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاستگذاری
علیرضا حیدری
استاديار گروه مطالعات اجتماعی ،دکتری تخصصی علوم سیاسی  ،پرديس نسیبه ،دانشگاه فرهنگیان،
تهران ،ايرانHeidari@cfu.ac.ir -

چكیده
در دهههای گذ شته ،برخی دولتها توان ستند با بهرهمندی از حکمرانیِ خوب ،زمینه
کارایی و اثربخ شی سیا ست هایِ پایداریِ آموزش و پرورش را فراهم آورند و آموزشِ
باکیفیت ،همگانی ،رایگان و عادالنه را محقق ساااازندر در ایران ،با وِودِ اساااناد
باالدسااتی پرشاامار ،شااواهدی تون تِمیقِ روزاف ونِ تال هایی تون دان آموزانِ
بازمانده از تحصاای  ،نابرابری و شااکامِ آموزشاای و کیفیتِ پاییسِ زیرساااختهایِ
آموز شی ،ن شانگر این ست که آموزش و پرورش ایران از د ستیابی به اهدام پایداری
بازمانده اسااتر هدم نوشااتار حایاار اینساات که با بهرهگیری از روشهای تحلیلی،
مقای سه ای و پیمای شی مبتنی بر آراء و نظرات خبرگان و متخ ص صان تِلیم و تربیت،
ابِاد و الیههایِ شایستگیهایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران را از تشمانداز
نظریِ ظرفیت سیا ستگذاری ،آ سیب شنا سی کندر سؤال پژوه ایس ا ست که
صالحیتهای سطوح گوناگون نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران به ته می ان با
شاخصهایِ نُهگانه الگوی ظرفیت سیاستگذاری همسویی دارد؟ بر اساس یافتههای
پژوه و دیدگاهها و نظرات متخصاااصاااان ،شاااایساااتگیها و مهارتهایِ تحلیلی،
عملیاتی و سااایاسااای در ساااطوح و منابسِ فردی ،ساااازمانی و سااایساااتمیِ نظامِ
سیاستگذاریِ آموزش و پرورشِ ایران در مقایسه با مؤلفههای الگوی نظریِ ظرفیت
سیا ستگذاری با ناهم سوییها ،یِفها و تال هایی روبرو ستر ایس کا ستیها ،از
موانس اصلی کارایی و اثربخشی سیاستهایِ پایداری آموزش و پرورش ایران و نی به
اهدامِ مرتبطِ پی بینیشاده در اسانادِ سایاساتیِ باالدساتی بوده اساتر پیشانهاد
می شااود برای دوره پساااکرونای آموزش و پرورش ایران ،ظرفیتسااازیِ در تارتوبِ
حکمرانیِ شاابکهای ،دادهمحور ،تندسااطحی ،منصاافانه ،پاسااخگو و مشااارکتی در
دستورکار سیاستی کشور قرار گیردر

واژههای کلیدی :نظامِ آموزش و پرورش ایران ،الگوی ظرف یتِ سااا یاساااتگذاری،
مهارتها و شایستگیها ،سطوح منابس و توانمندیها ،اهدام پایداری تِلیم و تربیتر
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مقدمه
از اثرگذارتریس پیامدهای عصاار مدرنیته ایس بود که امر تِلیم و تربیت1از انحصااا ِر
طبقاتِ سنتیِ اشرام و ثروتمندان ،آزاد شد و دامنه آن به میانِ عمومِ شهروندانی که
پی از ایس رعیت خوانده میشدند کشانیده شد؛ شهروندانی که شوقِ یادگیری ،یکی
از مهمتریس آمال آنان به حسااااب میآمدر قرار گرفتسِ آموزش در زمره دغدغه های
«عمومی» 2،موقِ یت های ِد یدی برای «دو لت»3و « ِام ِه»4رقم زدر هم مان با
تِریف کارویژه تأمیس خدمات آموز شی برای دولت مدرن ،ایس انتظارِ وِود دا شت که
ایس نهاد بتواند با در اخت یار داشاااتس منابِی تون قدرت 5،اقتدار6و مشاااروع یت 7،به
نق آفرینیِ شااایسااته در حوزه آموزش و پرورش مبادرت ورزدر در ِهان امروز پیوند
«آموزش» و «توسااِه» امری انکارناپذیر اسااتر تِامالتِ کفِ کالسِ درس اساات که
توسااِه را مِنا میکند و مهارتها و دان و ِان و ِوهره آن را سااامان میدهد تا
افراد ،انسانهای توسِهیافتهای شوند و ِامِه توسِهیافتهای را بسازند (سرکارآرانی،
 ،1395صر )160ر آموزش و پرورش در ساخت سرمایه ان سانی8و توسِه اقت صادی –
اِتماعی ِامِه اهمیت و ِایگاه باالیی دارد (نادری ,1383 ,صر )29ر ایس در حالی
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ا ست که سیا ستهای پایداری آموز شی در ب سیاری از ک شورهای در حال تو سِه از
ِمله ایران ،نتایج و بروندادهای موفقی به دنبال نداشااته اسااتر علت ایس ناکامی را
باید در فرایندهای سیا ستی و نهادی دولت به ویژه تگونگی و کیفیت مجموعه نظا ِم
حکمرانی ِسااتوِو کردر واکاویِ متون و ادبیاتِ ساایاسااتیِ ِدیدِ ِهانی مبیس ایس
نکته اساات که پژوهشااگران برای بررساای ایس عل ِ ساایاسااتی به مقوله «ظرفیت
سیاستگذاری»9توِه زیادی نشان دادهاندر شایستگیها و مهارتهای سیاستی الزم
در سطوح و منابس گوناگون به من له عواملی تِییسکننده و سرنو شت ساز در
و اثربخ شی11سیا ستهای عمومی شمرده می شوندر از ایس رو ،ایس پژوه

کارایی10

سِی دارد

ی
از ایس منظر به تحلی عل ِ سیا ستیِ نهادی در تدویس و اِرای سیا ستهایِ پایدار ِ
آموزش و پرورشِ ایران بپردازد و ناکامیهای آن را با رویکردی علّی ریشاااهیابی کندر
یِفِ کارکردی و سیا ستی موِود در نظامِ حکمرانی و حاکمیتیِ آموزش و پرورش
ایران ،مو ِب شاااد در بحران پا ندومی کرو ناویروس (کوو ید12)19 -تال

ها نمود

بی تری یابند و فاصله تِلیم و تربیت کشور با اهدامِ پایداری عمیقتر شودر بنابرایس،
ی
شاااناخت ایس تال ها به عنوانِ اولیس گام برای اصاااالح سااایاساااتی و آیندهنگر ِ
سیاستهایِ پساکروناییِ آموزش و پرورشِ ایران ،اهمیت بسیاری داردر

 .1بیان مسأله
نظام آموزش و پرورش ایران در تحقق اهدام پایداری توفیق الزم را نداشته استر
درک ایس مسأله نیازمند تبیینی دقیق و تندعلتی است به نحوی که تصویری کلی از
ساااختارها و فرایندهای نظام تِلیم و تربیت رساامی کشااور بهدساات آیدر مشااک ِ
دان آموزانِ بازمانده از تحصی یکی از مهمتریس مِضالت استر علیرغم وِود بی
از  30قانون در حوزه اِباری و رایگان کردن آموزش و سوادآموزی و اِرای برنامههای
متِدد و اختصاص اعتبارات عمومی و ویژه در ایس مسیر همچنان با پدیده بیسوادی و
بازماندگی از تحصی مواِه هستیم (حسام & بیات )1397 ,در دوره کرونا به دالی
ی
مختلف به ویژه نبود امکانات و تجهی اتِ فناوری و ارتباطیِ کافی همچون گوشااا ِ
هو شمند و زیر ساختهای و سامانههای آموزش مجازی و غیرح ضوری و مِ ضالتِ
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دسااترساای به اینترنت در مدارس به ویژه مناطقِ محروم و حاشاایهنشاایس (بیات &
نصاایری )1398 ,ایس مشااک ابِاد و زوایای ِدیدی یافتر براساااس آمار رساامی
اعالم شده از سوی م سئوالن آموزش و پرورش ک شور ،در سال تح صیلی (-1399
 210 )1400ه ار دان آموز اب تدایی از تحصااا ی بازماندندر همچنیس ،در ساااال
تحصااایلی ( 140 )1399-1398ه ار دان آموز ابتدایی در مدارس ثبت نام نکردندر
البته در دوره متوسااطه نی  760ه ار دان آموز ترک تحصاای کردهاندر اف ون بر ایس،
طبق آمار اعالم شده 9 ،میلیون و  719ه ار بی سواد مطلق در ک شور وِود دارد که از
ایس تِداد  3میلیون و  456ه ار نفر در گروه سنی  10تا  49سال هستند و حدود 6
میلیون نفر باالی  50سال ه ستندر بهعالوه 11 ،میلیون کم سواد داریم که تح صیالت
آنها مِادل دوره ابتدایی است؛  7,5میلیون نفر از ایس افراد زیر  50سال هستندر ایس
و یِیت ناب سامان در زمینه د ستر سی به آموزش ،تال ِ پی شیسِ نابرابریِ آموز شی را
برِستهتر و عمیقتر ساخته استر شکامِ آموزشی بسیار مخرب و ویرانگر است؛ زیرا
نق

و کارکرد آموزش و پرورش به عنوان خیر مشااترک13،نیکی عام ،منفِت همگانی

و همچون حصاااار ،ساااپر و محافظی در برابر تبِی ها و بیعدالتیهای اِتماعی را
بیاثر و خنثی میک ندر برخی از وِوه پا یداری از ساااوی ن هاد هایِ حاکمیتیِ
سیاستگذار در ایران در قالب قوانیس و اسناد سیاستی متِدد و پرشمار از ِمله اص
سیام قانون اساسی ،اسناد باالدستی مشتم بر سندِ تشماندازِ  ،1404سیاستهای
کلی نظام ،برنامههایِ پنج ساله تو سِه و سندِ تحولِ بنیادیس م صوب شدهاندر با ایس
وِود ،سااااختارها و فرایندهای حکمرانی آموزش و پرورش ایران به دالیلی از ِمله
نبود و یا یاااِف توانمندی ها و ظرفیت های سااایاساااتی الزم در تدویس و اِرای
سااایاساااتهای راهبردی و آیندهنگرانه در حوزه تِلیم و تربیت رسااامی ،قادر نبود
متنا سب با اهدامِ پایداریِ مندرج در ا سنادِ سیا ستیِ م صوبِ ک شور ،برنامهری یهایِ
کار شنا سانه ،عملیاتی و دقیقی را به اِرا گذاردر از ایسرو ،پژوه حا یر میکو شد
مبتنی بر تارتوبِ مفهومیِ ظرفیت سازیِ سیا ستگذاری و نی از رهگذرِ مقای سه و
ارزیابیِ شای ستگیها و مهارتهایِ نظامِ سیا ستگذاریِ آموزش و پرورشِ ایران با آن،
به پرس های طرحشده در ایس نوشتار پاسخ دهدر

3
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 .2پرسشهای اصلی و فرعی
پر س ا صلی ایس پژوه ایس ا ست که شای ستگیهای نظام حکمرانی آموزش و
پرورش ایران به ته می ان با شاخصهایِ الگویِ ظرفیتِ سیا ستگذاریِ ارائه شده از
سااوی وو و همکاران14همسااویی دارد؟ در همیس راسااتا ،برخی پرس ا های فرعی نی
مطرح میباشاااند؛ از ِمله ایس ساااؤاالت که آیا توانمندیهایِ سااایاساااتی(تحلیلی،
عملیاتی و ساایاساای) افرادِ ساایاسااتگذار در حوزه تِلیم و تربیت رساامی ایران با
متغیر های الگوی مفهومی پژوه همخوانی دارد؟ م هارت های تحلیلی ،عمل یاتی و
ساایاساای سااطا سااازمانیِ ساایاسااتگذاریِ آموزش و پرورش ایران به ته می ان با
شاااخصهای مدل نظری پژوه منطبق اساات؟ ارزیابی صااالحیتهایِ ساایسااتمیِ
حکمرانیِ نظامِ تِلیم و تربیت ایران در ابِاد تحلیلی ،عملیاتی و سیا سی با مِیارهای
الگوی مفهومی پژوه  ،ته نتایجی را به دست میدهد؟

 .3روششناسی پژوهش
روش پژوه  ،تحلیلی ،مقای سهای و پیمای شی مبتنی بر آراء و نظرات خبرگان و
متخصااصااان تِلیم و تربیت بوده ،که با اسااتفاده از مطالِاتِ تحلی ِ

15
ساایاساات و

ساایاسااتپژوهی16در تند مرحله انجام شااده اسااتر شاایوه تحقیقِ تحلی ساایاساات،
مطالِه فرایند سیا ستگذاری ا17ستر تحلی

سیا ستی را نوعاً محققان علوم سیا ست

عالقمند به فرایند اتخاذ ساایاسااتها و اثر ساایاسااتهای اتخاذ شااده انجام میدهندر
سیاستپژوهی انجام تحقیق در باب مسأله اِتماعی مهمی یا تحلی مسأله اِتماعی
مهمی اسااات به منظور ارائه توصااایه های عملی ،توصااایه های مِطوم به عم به
سیاستگذاران برای ح مسأله (ماژرزاک ,1392 ,صر )16-15ر سیاستپژوهی پلی
اسااات بیس سااایاسااات گذاران و اندیشااامندان علوم مختلف برای بهینه کردن آثار
سیا ستهای اتخاذ شده تا از طریق ایس روند تو سِه ِامِه ت سریس شود (قلی پور,
 ,1396صر )252ر مطالِاتِ تحلی ِ سیاستی با رویکرد سیاستپژوهی امکان و فرصت
مناسبی برای شناسایی و ارزیابیِ زمینههای نهادی سیاستهای عمومی و نقد و درک
نقاط قوت و یااِف آنها فراهم میسااازدر در پژوه حایاار ،به منظور نظاممندی و
14
. Wu, Howlett, & Ramesh
5
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هدفمندی بی تر ،از مدلِ نظریِ ظرفیتِ سیاستگذاری به مثابه شایستگیها و منابس
استفاده شده استر مدل نظری پژوه با بهرهگیری از روش اکتشافی و مطالِه متون
و ادبیاتِ پژوه شی خارِیِ مرتبط انتخاب شدر دلی گ ین ِ ایس مدل نظری ،برتری،
ِامِیت و بهروز بودن آن نساابت به سااایر مدلها بودر پس از توصاایف مدل نظری
پژوه و به منظور مقایسااه و تحلی شاااخصهای شااایسااتگیهای نظام حکمرانی
آموزش و پرورش ایران با الگوی مفهومی پژوه  ،با استفاده از روش تحلی اسنادی،
ابتدا به گردآوری شااواهد ،دادهها و اطالعات مرتبط اقدام شاادر منابس ایس قساامت از
ی
پژوه  ،طیف متنوع و گسااتردهای را شااام میشااود؛ مقاالت علمی -پژوهشاا ِ
فصاالنامههای مختلف ،کتابهای دانشااگاهی و تخصااصاای ،مصاااحبهها ،دیدگاههای
ارائهشااده در پن خبرگان و متخصااصااانِ ساایاسااتگذاری در آموزش و پرورش،
تحقیقات ،آمار و گ ارشهای تحلیلی مؤسااسااات پژوهشاای مِتبر کشااور و شااواهد و
قرائس و واقِیات عینی ِامِه و نی تجارب زیسااته ،از ِمله منابس گردآوری دادههای
پژوه میباشااندر در مرحله بِد ،اطالعات ِمسآوریشااده متناسااب با مؤلفههای
الگوی مفهومی پژوه  ،طبقهبندی شاادند و درباره آنها تحلی و تفساایر صااورت
پذیرفت و با الگوی مفهومی پژوه مقایسااه شاادندر سااپس ،با هدم راسااتیآزمایی
یافتههای پژوه از سوی خبرگان و متخصصان تِلیم و تربیت کشور ،نتایج به دست
آمده در قالب پر س شنامهای محقق ساخته م شتم بر  27گویه یا پر س ( 25پر س
تندگ ینهای -طیف لیکرت -و  2پر س تو صیفی) تنظیم گردیدر پر س شنامهها در
نرماف ارِ تحت وبِ پرسالیس تهیه شد و برای  20متخ صص ار سال گردید که از میان
آنها  15نفر پاسخ دادندر ِدول و تحلی آماری پاسخها در قسمت نتیجهگیری ارائه
شده استر

 .4مرور ادبیات تحقیق
سطوحِ باالیِ ظرفیتِ سیا ستگذاری با بروندادهای سیا ستی مطلوبتر همراهند؛
در حالیکه کا ستیهای ظرفیتِ سیا ستگذاری با شک ست سیا ستها و ک سب نتایج
یِیف گره خوردهاند )(Fukuyama F. , (Bullock, Mountford, & Stanley, 2001
) 2013مفهوم «ظرف یت سااا یاسااات گذاری» با م فاهیمی تون «ظرف یت
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« 19ظرف یت حکمرانی»20مرتبط اساااتر یکی از اختال فات نظری
«ظرف یت حکو مت» و
در ایس باره ایس ا ست که آیا مفهوم ظرفیت سیا ستگذاری را باید به تواناییهای یک
حکومت21یا بخ

عمومی ،محدود کرد و یا ایس که میتوان دامنه آن را به نهادهای

 22بخ های خصااوصاای نی تسااری دادر بی تر محققان از تشاامانداز
غیرحکومتی و
حکومت به ایس بحث نگریسااتهاند و تِاریفی محدود از ظرفیت ساایاسااتگذاری ارائه
دادهاند؛ برخی از ایس تِاریف عبارتند از« :عاملی اثرگذار بر تواناییهای حکومت ِهت
پشتیبانی از ِریان سیاستگذاری و قدرتِ هدایت و تخصیصِ بهینه منابسِ کمیاب در
ِهتِ اتخاذِ بدی هایِ ِمِیِ عقالنی و هوشااامندانه و تنظیمِ دساااتورالِم هایِ
راهبردی» )«، (Painter & Pierre, 2005, p. 2برر سیِ دقیقِ محیطِ حکومت و تنظیمِ
ِهاات گ یریهااایِ را ه بردی» )،(Savoie, 2003) (Howlett & Lindquist, 2004
«ساانج و ارزیابیِ ال امات و پی شاارطهایِ راهح هایِ ساایاسااتی» (Bakvis,
)«،2000اهتمام به منظورِ کاربردِ مناسبِ دان در فرایندِ سیاستگذاری» (Parsons,
)« ، (Peters, 2004) 2004منابس و مهارتهایی تون آشااانایی و اساااتفاده از دان ِ
مرتبطِ سااایاساااتگذاری ،توانایی صاااورتبندی بدی های گوناگون ،کاربرد روشهای
پژوه کمّی و کیفی برای مشاااکالت سااایاساااتی و اساااتفاده مؤثر از ارتباطات و
راهبردهااای ماادیریاات ذینفِااان» )(Oliphant & (Howlett, 2009, pp. 23-37
)Howlett, 2010ر در نقطه مقاب  ،اندی شمندانی ترِیا دادهاند تا از منظر و سیستری
به ظرفیت سیاستگذاری بنگرند؛ به نحوی که ایس مفهوم ،ماهیت و کیفیتِ منابسِ در
د سترس برای بازبینی ،صورتبندی و اِرای سیا ستها و نی اقدامات و رویههایی را
نی شااام گردد که از طریق آنها تنیس منابِی ،هم در بخ خدمات عمومی و هم
فراتر از آن در بخ غیرحکومتی و در ِام ِه در کل یت خود ،بسااایج میشاااو ند
) (Fellegi, 1996همچنیس ،ظرفیت سیا ستگذاری باید توانایی حکومت در ایس که
به شیوه کارآتری درباره گ ینههای ترِیحی تصمیم گرفته و اقدام کنند را نی شام
شود) (Bridgman & Davis, 2000ر در ایس را ستا ،ظرفیت سیا ستگذاری از منظر
 23به عنوانِ کارکردِ درهمتن یدگیِ تاروپودی24حکو مت های
ساااطا کالن حکمرانی ،
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مدرن نی تِریف شده است؛ آن نوع توانایی که قادر است گوناگونی و تنوع سازمانها
و منافس را به یکدیگر پیوند زند تا درنهایت ،ساختِ سیا سیِ من سجمی حا ص آورد
)(Parsons, 2004ر اندیشااامندان دیگر با تأکید بر ل وم مهیا شااادن شاااروطِ الزمِ
ساختاری و سی ستمیکِ حکمرانیِ خوب25،از مرحله صورتبندیِ سیا ستی پا را فراتر
گذارده و بر ایس باورند که ابتدا باید اصولِ حکمرانیِ خوب نظیر صداقت و درستکاری،
حاکمیت قانون ،شای سته ساالری ،اعتماد اِتماعی و م شروعیت تحقق یابند تا فرآیند
سااایاساااتگذاری با اِرایِ موفقیتآمی ِ سااایاساااتها قریس گردد & (Holmberg
)(Rotberg R. , 2014) Rothstein, 2012ر خالئی که در ادبیات نظری ارائهشااده در
زمینه ظرفیت سیا ستگذاری وِود دارد ایس ا ست که ایس دیدگاهها عمدتاً تکعلتی
بودند و از دریچه محدودی به مویااوع مینگریسااتند و از ِامِیت و کالننگری الزم
برخوردار نبودند ،از ِمله بی تریس نقطه تمرک ایس تِاریف و توصاایفات ،بر ایس بود
که ته اموری را میتوان با ظرفیت سااایاساااتگذاری به انجام رسااااند ،اما ایس بحث
اساااساای که ته عوام و متغیرهایی پدیدآورنده و سااازنده ظرفیت ساایاسااتگذاری
هسااتند و یا ایس که ،تگونه و طی ته سااازوکار و فرایندی منابس و مهارتهایِ بالقوه
می توانند با یکدیگر تلفیق ،ترکیب و ادغام شاااوند تا در نتیجه پیوندهایِ مؤلفههایِ
سااطوح و ابِاد گوناگونِ تواناییها ،ظرفیت ساایاسااتگذاری موِودیت و عینیت و یا
ارتقا و بهبود پیدا کند ،کمتر مورد توِه آنان بوده ا ستر (بنگرید به جدول شماره
 )1بر ایس اسااااس ،نوآوری پژوه ِ وو26،رام 27و هاو لت28ایس بود که کاساااتی های
ذکرشااده در ادبیاتِ نظریِ پیشاایس را به می ان زیادی برطرم ساااخت و توانساات با
مفهومساااازیِ ِدید و ارائه ره یافتی ت ندعلتی و شااابکهای ،نگرشااایِ ِامستر و
کاربردیتری در زمینه تبییسِ ظرفیتِ سیاستگذاری ارائه نمایندر
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جدول شماره  .1مرور ادبیات ِظرفیتِ سیاستگذاری

محققان
پیير
و پینتر()2005
هاولت و
لیندکويست( )2004و
ساوويی()2003
بکويس()2000
پارسونز( )2004و
پیترز()2004
هاولت()2009؛ اولیفانت و
هاولت()2010

فلیجی()1996

بريجمن و ديويس()2000
پارسونز()2004
هالمبرگ و
راشتاين()2012
روتبرگ()2014

تعاريف و توصیفات
قدرتِ هدايت و تخصیصِ بهینه منابعِ کمیاب در جهتِ اتخاذِ بديلهایِ
جمعیِ هوشمندانه و تنظیمِ دستورالعملهایِ راهبردی
کاوش و بررسیِ دقیقِ محیطِ حکومت و تنظیمِ جهتگیریهایِ راهبردی
سنجش و ارزيابیِ پیششرطهایِ بديلهایِ سیاستی
اهتمام به منظورِ کاربردِ مناسبِ دانش در فرايندِ سیاستگذاری
منابع و مهارتهايی چون آشنايی و استفاده از دانشِ مرتبطِ سیاستگذاری،
توانايیِ صورتبندیِ بديلهای گوناگون ،کاربرد روشهای پژوهش کمّی
و کیفی برای مشکالت سیاستی و استفاده مؤثر از ارتباطات و راهبردهایِ
مديريتِ ذينفعان
ماهیت و کیفیتِ منابعِ در دسترس برای بازبینی ،صورتبندی و اجرای
سیاستها و رويههای بسیج چنین منابعی در بخشهای عمومی،
غیرحکومتی و جامعه
توانايی حکومتها جهت اجرای کارآتر گزينههای ترجیحی اقدام و
تصمیمگیری
کارکردِ بافندگیِ تاروپودی حکومتهای مدرن برای برقراری پیوند میان
منافع و سازمانهای متکثر و متنوع به منظور ايجاد ساختِ سیاسیِ منسجم
زمینههایِ سیستمیکِ حکمرانیِ خوب نظیر درستکاری ،حاکمیت قانون،
شايستهساالری ،اعتماد اجتماعی و مشروعیت :شروطِ الزمِ توفیق
سیاستهای عمومی
منبع :ادبیات نظری پژوهش

 .5چارچوب مفهومی پژوهش
در الگویِ نظریِ تندبِدی و ک نگرِ وو و همکاران ،ظرفیتِ سااایاسااات گذاری
ماتریسی شام طیفِ درهمتنیدهای از «سطوح و منابع» و همچنیس «شایستگیها
و توانم ندی ها» شااامرده شاااده اسااات که برای ان جامِ کارویژه هایِ گو ناگون
ساایاسااتگذاری یاارورت دارندر مهارتها و شااایسااتگیها به سااه نوعِ
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31که برای عملکرد مناسااب نظامهای ساایاساای و حکمرانی مورد
 30سایاسای -
عملیاتی و
نیاز ا ست -طبقهبندی شدهاند و هر کدام از ایس ابِاد ،منابس و توانمندیهایی در سه
 33سااایساااتمی34ایس نظام ها را شاااام میشاااوندر ایس
ساااطاِ فردی32،ساااازمانی و
طبقهبندی ،امکان ارائه مدلِ شبکهایِ ظرفیتهایِ سیا ستگذاری را در قالبِ ترکیبی
از  9مؤل فه مرتبطِ با ی کدیگر فراهم میآورد ) (Wu, Howlett, & Ramesh, 2018ر
(بنگرید به شكل شماره  )1با ایس وِود ،سااهم هر کدام از ایس عوام در فرایند
سیا ستگذاری ،منح صربهفرد و غیرقاب ِایگ ینی ا ست؛ به نحوی که نادیده گرفتس
هر یک از آن ها و یا غفلت از نق ِ تکمی کنندگیِ آن ها منجر به از دسااات رفتسِ
ن
فرصتهایِ موفقیتِ سیاستگذاری میشودر در سطاِ «فردی» ،خِبرگان و متخصصا ِ
سااایاساااتگذاری نظیر سااایاساااتگذاران35،تصااامیمگیران36،مدیرانِ امورِ عمومی و
تحلیلگران و کارآفرینانِ سااایاسااات گذاری ،در تگونگیِ هدایت و اِرایِ وظایف و
کارکردهایِ گوناگونِ فرایند سااایاسااات گذاری نق کلیدی ایفا میکنندر ظرفیتِ
سااایاساااتگذاریِ ایس افراد به وسااایله دان و شاااناخت آنها درباره فرایندهای
سیا ستگذاری ،مهارتهای شان در تحلی و ارزیابیِ سیا ستی و نی خِبرگی و َشمِّ
مدیریتی و قدرتِ تشخیص و تمی و ارزیابیِ سیاسی آنها تِییس می شودر مهارتها و
شای ستگیهایِ تحلیلیِ ایس افراد م شتم بر وظایف سیا ستگذاری نظیر شنا سایی و
تشخیصِ مشکالتِ سیاستی ،طراحی و مقایسه راهح ها برای مشکالت ،صورتبندیِ
طرحهایِ مِقول برای اِرای سیا ستی ،انجامِ ارزیابیِ سیا ستیِ مو شکافانه ،عواملی
مؤثر در اثربخشی سیاستها استر مهارتها و شایستگیهای عملیاتی سیاستگذاران،
به توانایی اداری آنان در اِعمالِ کارکردهایِ مدیریتی که اغلب به طور کلی به عنوان
«رهبری»37قلمداد میشااود مربوط اسااتر کارکردهایِ کلیدیِ مدیرانِ ساایاسااتگذاری
عبارتند از :برنامهری ی ،مدیریت اداری و پرسااانلی ،بودِهری ی ،تفوی ِ اختیارات،
ی
هدایت ،راهبری و هماهنگ سازیر در نهایت ،بِدِ سیا سیِ سطاِ فردی شام ِ توانای ِ
متخصاصاانِ سایاساتگذاری برای عم به وظایفِ سایاساتگذاری و ِلب و ارتقایِ
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پ شتیبانیِ سیا سی برای وظایفی ا ست که انجام میدهند؛ از ِمله ،شناخت و آگاهی
درباره فرآیندهای سیاستگذاری به ویژه آشنایی در زمینه تگونگیِ تِام ِ کنشگرانِ
گوناگون با یکدیگر و هوشااامندی و ذکاوت سااایاسااای شاااام نگرشهایی درباره
موقِیتها ،منافس ،منابس و راهبردهای بازیگران کلیدی در فرایند ساایاسااتگذاری و
دانستس ال امات عملی اقدامات سیاسیر شایستگیهای مرتبط با ایس مؤلفه عبارتند از:
مهارتهای ارتباطات ،مذاکره و اِماع سازیر تنیس مهارتها و شای ستگیهایی برای
کنشااگران فردی ساایاسااتگذاری به دلی پیوند ن دیک با ذینفِان برونسااازمانی،
مؤ س ساتِ حکومتی ،اح اب سیا سی ،سازمانهای غیرحکومتی ،ر سانههای ِمِی و
عموم مردم ،اموری حیاتی ه ستند؛ زیرا فرایندهای سیا ستگذاری شام تِامالت و
پیوندهای ب سیاری از ذینفِان با منافس ،خوا ستهها ،بردا شتها و تفا سیر خاص خود
استر
سطا « سازمانی» ،شام مؤسسات ،سازمانها و برنامهها می شودر در ایس سطا،
ظرف یت تحلیلی به توا نایی در یا فت و پردازش اطال عات و داده های مورد ن یاز برای
اِرای کارکردهای ساایاسااتگذاری مرتبط اسااتر در ایس تارتوب ،تأکید مسااتمر و
تِهد بر سیا ستگذاری مبتنی بر شواهد38،بهرهمندی از کارکنان دارای توان تحلیلی
و دسااترساای به اطالعات بههنگام و نظاممند و برخورداری از سااازوکارهایِ مناساا ِ
ب
گردآوری و تحلی ِ دادهها در تمام ارکان یک سااازمان ،یک مؤسااسااه و یا یک برنامه
استر نظام اطالعاتی کارا ،پلتفرمِ قویِ دولتِ الکترونیک و فناوریِ پیشرفته اطالعات و
ارتباطات در تدویس و اِرای سیاستهای اثربخ نق محوری دارند (Kwaterski ,
)2010ر شای ستگیهای عملیاتی در سطا سازمانی بر اثربخ شی سازمان در ب سیج و
بهکارگیری منابس یااروری برای اِرای وظایف ساایاسااتگذاری متمرک اسااتر ایجاد
هماهنگی میان فرایندهایِ بوروکراتیکِ درونی و بیرونی از طریق یک نظام مدیریتی
سااااز مانی ،ت ِادل م ناساااب م یان اساااتقالل و کنترل ،قوا عد ا قدام اسااا تا ندارد،
م سئولیتپذیری ،پا سخگویی و حفظ کیفیت از شای ستگیهای یروری در ایس زمینه
ی
به شمار میآیندر در ارتباط با منابس سیا سی ،مهارتهایی تون م شروعیتِ سیا س ِ
سااازمان ،ایجاد بسااتر و فضااای باز برای ِلبِ مشااارکتِ گسااترده ذینفِان از ِمله
سازمانهای خصوصی و غیردولتی و عموم مردم و دسترسی به سیاستگذاران کلیدی
از شاخصهای مهم شمرده می شوندر همچنیس ،راهبردها و اب ارهایی تون مذاکره و
8
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گفتگو درباره منافس عمومی ،تسهی شبکههای نخبگان سیاسی همفکر ،ائتالم سازی
و ساانج و آگاهی از افکار عمومی به منظور تبادل دوسااویه اطالعات میان دولت و
شهروندان یروری ا ستر همچنیس ،برای ایجاد ظرفیت سیا سی سازمانی ،اخت صاص
منابس مالی و غیرمالی نی دارای اهمیت استر
در سااطا «ساایسااتمی» که به ک ِ مجموعه حکومت یا ابِاد کالن و زمینههای
نهادی و ساااختاریِ دولت اشاااره دارد ،ظرفیت تحلیلی به وساایله کیفیت گردآوری
دادهها در گستره سیستم ،سرعت و سهولت دستیابی به اطالعات در میان ذینفِان و
می ان تنوع در تولید دان سیا ستگذاری سنجیده می شودر د ستر سی به دادهها و
اطالعات به وسیله سازمانهای غیردولتی و بخ های خصوصی میتواند نق کلیدی
در تِییس ظرف یت تحلیلی در ایس ساااطا ای فا ن ما یدر تأک ید ف ای نده بر حکمرانی
مشااارکتی39،شاافافیت و مساائولیتپذیری و پاسااخگویی در سااالهای اخیر ،اهمیت
نظامهای اطالعاتی در حکومتها و ِوامس را برِ ستهتر ساخته ا ست ) ( Oh, 1997ر
اگرته دسااترساای به اطالعات نیازمند وِود شاافافیت در بخ دولتی اساات ،اما
برخورداری از ِامِه مدنیِ فِال ،رساااانههای مساااتق و آزادی بیان و انجمس نی از
عوام یروری میبا شندر ظرفیت عملیاتی در سطا سی ستمی ،به نظام کنترلها بر
مؤسسات بخ دولتی و روابط آنها با شرکای اِتماعی اشاره داردر شاخصهای ایس
مؤلفه عبارتند از :سطا هماهنگی میانحکومتی و میانسازمانی ،پیوستگی و مشارکت
شبکهها و اِتماعات سیاستی در فرایند سیاستگذاریها ،تشریک مساعی و همیاری
مؤساااساااات عمومی با همتایان در ِامِه مدنی و شااافامساااازی مسااائولیتهای
ساااازمانهای گوناگونِ دخی در فرایند سااایاساااتگذاری عمومی به منظورِ اعمالِ
نظارت هایِ الزم و تضااامیسِ تحققِ حکمرانیِ بیطرفانه و منصااافانهر40پاساااخگویی،
حاکمیت قانون و فرآیندهای مناساااب در ادارات بخ عمومی ،نه تنها مؤیدِ اصاااولِ
دموکراسی است ،بلکه عملکردِ حکومت را بهبود میبخشدر در نهایت ،ظرفیت سیاسی
ت
در سطا سیستم به وسیله توانمندیها و شایستگیهایی تِییس میشود که مشارک ِ
ذینفِانِ کلیدی را در فرایند سیاستگذاری امکانپذیر سازد تا از ایس طریق پشتیبانی
عمومی برای اصالحات سیاسی و ح تضادهای برخاسته از اقدامات سیاستی حاص
شودر بر ایس مبنا ،می ان مسئولیتپذیری و مشروعیت سیاسی برای سیاستگذاری و
39
. Participatory governance
40
. Impartial governance
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پاسااخگویی در قبال ناکامیها و شااکسااتهای ساایاسااتی ،سااطا اعتماد عمومی به
حکومت و تگونگیِ م شارکتِ کن شگرانِ غیردولتی در فرایند سیا ستگذاری اهمیت
دارندر گفتگوی عمومی در فرایند سیاستگذاری به اف ای آگاهی عمومی از مشکالت
کمک میکند و احساااسِ تِلقِ نساابت به ابتکارات و نوآوریهایِ اصااالحی را فراهم
میآوردر
شکل شماره  .1چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاستگذاری به مثابه شايستگیها و منابع

)Source: (Wu, Howlett, & Ramesh, 2018

 .6تحلیلِ توانمندیها و صالحیتهای نظامِ حكمرانیِ آموزش و
پرورش ایران
پژوه های گوناگونی در زمینه فرایند سااایاساااتگذاری و حکمرانی آموزش و
پرورش انجام شده ا ستر سازمان همکاری و تو سِه اقت صادی41در گ ارش ت شمانداز
سااایاساااتگذاری آموزشااای  2021با تحلی یافتههای بی از ته نظام آموزش و
پرورش بر یرورت پاسخگویی و انِطامپذیری در سیاستهای آموزشی ،اولویتبندی
سیاستی و تالش برای اف ای تِادلبخشی و تابآوری محیط یادگیری در مواِهه با
41
). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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تال های سی ستمی تأکید میکندر برر سی سایر پژوه های مرتبط ن شان میدهد
نگارندگان یااامس تأکید بر اهمیت تغییرات و اصاااالحات بنیادینی که در زمینه
حکمرانی آموزش و پرورش بهویژه نوساااازی سااااختارهای آموزشااای و تقویت توان
ر قا بت پذیری آن ها در د هه های اخیر پد ید آ مده اسااات ،بر ایس باور ند در اثر ایس
دگرگونیها دولتها در اداره نظامهای آموز شی ،ن سبت به گذ شته م سئولیتپذیری
بی تری عهدهدار شاااده اند و به عنوان یکی از کنشاااگران کلیدی ایس حوزه ،نق
مهمی ای فا میکن ندر با وِود ایس ،به دل ی خالء و یا کمبود تحقی قات تطبیقی
کاربردی و تحلی های راهبردی سااایاساااتی در حوزه حکمرانی آموزش و پرورش از
منظر ظرفیت سیاستگذاری در کشورمان ،ایس نوشتار ارائه شده استر
 . 1-6مهارتها و شایستگیهای تحلیلی
در ساااطا فردیِ حکمرانی آموزش و پرورش ایران افراد بسااایاری تِییسکننده و
اثرگذارند ،از ِمله نمایندگان مجلس شورای ا سالمی ،رئیس ِمهور و هیأت وزیران،
اعضااای مجمس تشااخیص مصاالحت نظام و اعضااای شااورای عالی انقالب فرهنگیر در
ارتباط با مهارتها و شایستگیهای ایس افراد ،مؤلفههایی تون نگرش مبتنی بر نادیده
پنداشاااتس یا کمتوِهی به امر تِلیم و تربیت رسااامی و یا کوتکانگاری آموزش و
پرورش (مِدندارآرانی ,نویدادهم & ,رعنایی ,1398 ,صر  )10مطرح شدهاندر
به عبارت دیگر ،مدیران حوزه تِلیم و تربیت رسمی کشور به دلی عدم تخصص،
نداشتس توانمندیها و مهارتهای مدیریت آموزشی و یِف دان حرفه ای نسبت به
آموزش و پرورش (ای دی ی دان آبادی ، )1393 ,در مساااأله یابی ،انتخاب راهکارها،
اِرا ،پای و ارزیابیِ سااایاسااات هایِ پایداری آموزش و پرورش از بین  ،نگرش،
صااالحیتها و دان تخصااصاای ساایاسااتی و آگاهیهایِ تخصااص ایِ پداگوژیک الزم
برخوردار نبود ندر همچنیس ،به ل حاظ شااااخص برخورداری از دان و م هارت های
سیا ستی افراد سیا ستگذار حوزه تِلیم و تربیت ک شور ،برر سی شای ستگیهای
خطمشیگذاران ملی حاکی است به دلی فقدان دوراندیشی ،انسجام و ِامسنگری در
ت صمیمگیریها و سیا ستگذاریها ،تفاوت مِناداری میان شای ستگیهای مطلوب و
موِودِ نمایندگان مجلس قانونگذاری وِود دارد (دانایی فرد ,آذر  & ,شااایرزادی,
)1391ر در سااطا سااازمانی نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران ،نهادهایی تون
شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش به سیا ستگذاری مبادرت
میورزندر در بِد تحلیلی ،بسمایه تصاامیمگیری تِلیم و تربیت رساامی کشااور عمدت ًا
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مبتنی بر آرزوها و آمالی اسااات ک ه با واقِیات و حقایق ِاری فاصاااله دارد؛ زیرا از
دادهها و اطالعات مِتبر و مؤثق و پشتوانه پژوهشی و علمی مناسبی برخوردار نیستر
بر ا ساسِ ت شماندازِ تر سیم شده در ا سناد سیا ستی باالد ستی ،نظام تِلیم و تربیت
رساامی عمومی ایران در افقِ  1404باید با برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز
در ساااطا منطقه ،الهامبخ و دارای تِام ساااازنده و مؤثر با نظام های تِلیم و
تربیتی در سااطا ِهان باشاادر(بنگرید به مقدمه سااند تحول بنیادیس) ایس در حالی
است که به دلی تمهید نشدن بایستهها و پی شرطهای اِرایی عملیاتی شدن ایس
اهدام ،نتایج و توفیقات سیاستی اندکی کسب شده است و نظام تِلیم و تربیت ایران
در مقایسه با پیشرفتهای کشورهای منطقه و ِهان ،در بسیاری از حوزههای مرتبط
با ایس تشمانداز ترسیمی عملکرد یِیفی داشته استر اف ون بر ایس ،نظام آموزش و
پرورش کشااور از لحاظ دسااترساای به نیروی انسااانی متخصااص ،کاردان و ماهر با
تال های متِددی مواِه اسااتر بساایاری از وزرای آموزش و پرورش در تهار دهه
گذشااته از دان تخصااصاای و مهارتهای الزم برای هدایت ایس وزارتخانه راهبردی
برخوردار نبودهاندر بر ا ساس یافتههای پژوه ها در و یِیتِ موِودِ انت صابِ مدیرانِ
عالیِ کشااور به الگوی شااایسااتگیهای حرفهای مورد نیاز و طی کردن کارراهههای
شغلی توِه اندکی شده است؛ به نحوی که در انتصابِ آنان ،روابطِ فردی و خانوادگی،
وابسااتگیهای ح بی ،نق آفرینی در سااتادهای انتخاباتی و گردآوری آرا ،توصاایهها،
موقِیت اِتماعی و سیا ستبازی بر مِیارهای شای سته ساالرانه برتری دارد ( سیدی,
داناییفرد ,گنجِلی & ,خائف الهی )1398 ,در سطا سازمانی نظام حکمرانی آموزش
و پرورش ایران سازوکار مؤثری برای ر صد و پای اطالعات و برطرم کردن یِفها
از طریق ا صالح سیا ستی وِود نداردر نتایج مطالِه بیسالمللی روند آموزش ریا ییات
 42نی م طال ِه بیسالمللی پیشااار فت ساااواد خوا ندن (پرل )43که از
و علوم (تیم ) و
مهمتریس ،مِتبرتریس و وسیستریس مطالِات تطبیقی در زمینۀ ارزیابی کیفیت آموزش
و پرورش کشااورها اساات ،نشااان میدهد که در طول  25سااال شاارکتِ ایران در ایس
آزمونها ،میانگیس کشااور به طور مِناداری پاییستر از میانگیس مقیاس بوده اساات و
دان آموزان ایرانی نه تنها پیشاارفت نداشااتهاند بلکه در برخی موارد با افت و یااِف
عملکردی مواِااه بودهانااد (کریمی )1399 ,ر بااا وِود ایس ،یاااِفهااای مرتبط
42
). Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS
43
). Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS
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آسیبشناسی و اصالح نگردیدر از ایس رو ،در سطا سازمانی ،نظام حکمرانی آموزش و
پرورش ایران به ویژه از نظر بهرهمندی از کارکنانِ ماهر و دارای شاااایساااتگی های
تحلیلی که بتوانند ساایاسااتهای پیشاایس را مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهند و به
ا صالح سیا ستی اقدام ورزند ،دتار یِف ا ستر ایس عام موِب شده ا ست ا صالحِ
سیا ستیِ خطم شیهای نادر ست با کندی ب سیار مواِه شودر سیا ستهایی تون
توسااِه و گسااترش مدارس متنوع از رهگذر غربالگری و ِداسااازی دان آموزان بر
اساس هوش یا موقِیت اقتصادی والدیس آنها موِب طرح مباحثی تون کاالییشدن
یا پولیشدن آموزش و تشدید نابرابریهای آموزشی شده است؛ سیاستهای اشتباهی
که همچنان ادامه دارد و آثار آن در نتایج کنکور دیده می شودر یِفِ نرماف ارهای و
سااختاف ارهای سااازمانی در بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات44اموری تون
دسااترساای ،ذخیره ،اسااتفاده ،نگهداری ،مطالِه ،بازیابی ،ارسااال و تغییر در دادهها یا
اطالعات را با مشااک مواِه ساااخته اسااتر مشااک دیگر ،یااِف و یا نبود اطالعات
ِامس ،مِتبر ،بهروز و دقیق استر بنا بر اعالم مسئوالن وزارت آموزش و پرورش ،آمار
و اطالعات دقیقی از کودکان بازمانده از تحصاای وِود نداردر ایس یااِف اطالعاتی،
ساایاسااتگذاری کارآمد را با مشااک مواِه میسااازدر در حوزههای مرتبط با کیفیت
خدمات آموزشاای و پرورشاای ،اطالعات ِامِی از صااالحیتهای حرفهای مِلمان در
د سترس نی ستر همچنیس ،از دان  ،نگرش و مهارتهایی که دان آموزان در فرایند
یاددهی – یادگیری کسب میکنند اطالعات دقیقی وِود نداردر در سطا سیستمی،
نهادهای گوناگونی به تصاامیمگیری در حوزه تِلیم و تربیتِ رساامیِ کشااور مبادرت
میورزند؛ از ِمله :مجمس تشااخیص مصاالحت نظام ،شااورای عالی انقالب فرهنگی،
مجلس شااورای اسااالمی ،هیأت دولت و سااازمان برنامه و بودِهر مجمس تشااخیص
مصاالحت نظام ،ساایاسااتهای کلی آموزش و پرورش را تِییس میکندر الیه بِدی،
شورای عالی انقالب فرهنگی ا ستر همچنیس ،از آن ِا که مجلس شورای ا سالمی و
هیأت دولت و سازمان برنامه و بودِه دارای شئون تقنینی و اِرایی میبا شند سای ِر
مراِسِ سیا ستگذاری در ایس حوزه مح سوب می شوندر در ایس سطا ،نظام حکمرانی
آموزش و پرورش از منابس الزم از ِمله سااازوکارهای مناسااب برای گردآوری ،پای ،
تحلی و اشاعه دادهها و شفافیتِ اطالعاتی بهرهمند نیستر نقصانِ در دادههایِ پایهایِ
زمینه سازِ سیاستگذاریهایِ درست ،از مِضالت کالن کشور است (فایلی,1398 ,
44
). Information and Communications Technology (ICT

57

راهبرد ♦ سال  ♦ 31شماره  ♦ 102خرداد 1401

صر  )409ر در حوزه آموزش و پرورش ملی به دالیلی نظیرِ نبود سامانهها و بانکهای
ت
اطالعاتی یکپارته ،یِفِ فناوریهای نویس اطالعاتی و ارتباطی ،غفلت از ارائه خدما ِ
 46نداشاااتس اهتمامِ الزم
آموزشااای و تربیتی از طریق پلتفرم هایِ45دولتِ الکترونیک و
برای ساااماندهی پایگاههای ب رگ دادهها47،انجام بهینه وظایف ساایاسااتگذاری را با
تال های متِددی مواِه سااخته اسات؛ زیرا گردش اطالعات روندی کند و مِیوب
یافته و بسیاری از کارکردهای سیاستی از ِمله شناسایی نیازهای آموزشی و تربیتی
و اموری مانند بهبود عملکرد ،ارائه خدمات مناسااب و شاافامسااازی دادهها به نحو
شایستهای تحقق نمییابندر در ایس ویِیت ،تشتت و پراکندگی آماری ،اتالم منابس و
اف ای ه ینهها ،اموری عادی تلقی میشااوندر اف ون بر ایس ،سااطا ساایسااتمیِ نظام
ت صمیمگیری تِلیم و تربیت ر سمی ایران به لحاظ کارکردی دتار سردرگمی ا ست؛
بدیس مِنی که بخ هایی از و ظایف و ت کالیف دو لت در تأمیسِ آموزش و پرورشِ
پا یدارِ هم گانی ،عادال نه ،رای گان و باکیف یت که ایس ن هاد با ید بر اسااااس ِای گاه
سیاستگذاری نسبت به آنها متِهد باشد ،نادیده گرفته شده و یا به بخ خصوصی
سااپرده شااده اساات (قاراخانی ,1398 ,صر  )94ر در ایس ارتباط ،طرح خرید خدمت
مِلمان ،عدم تخصاایص ساارانه مکفی دان آموزی و توسااِه بیرویه و بدون یااابطه
مدارس غیردولتی از نمو نه های قا ب ذکر اسااااتر همچنیس ،از منظر دیگری از
شااایسااتگیهای تحلیلی در سااطا ساایسااتمی ،در تهار دهه گذشااته امر آموزش و
پرورش و تِلیم و تربیت رسااامی که نیازمند نگرش راهبردی اسااات ،به دلی حاکم
بودن ساخت رانتیری و پوپولیستی ،در ساخت نهادی و سیاستگذاری دولت در ایران
مغفول گردیده و یا در حا شیه رانده شده ا ستر از ایس رو ،زمانِ کوتاهِ سیا ستهای
عمومی و تقلی ِ آنها به حداکثر دو دوره ریاست ِمهوری (وحید  ,1398 ,صر  )5و
ندا شتسِ افقِ سیا ستیِ بلندمدت (مهرمحمدی ، )1399 ,موِب شد تا شک گیری
تجربه انبا شتی سیا ستگذاری در نظام ت صمیمگیری آموزش و پرورش ایران با موانس
عمدهای مواِه شودر
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 .2-6مهارتها و شایستگیهای عملیاتی
یِفهای شایستگیهای عملیاتی افراد سیاستگذار تِلیم و تربیت رسمی کشور
عمدتاً به حوزه برنامهری یهای راهبردی مربوط اساات؛ از ِمله ،کاسااتی در ترساایم
اهدام پایداری آموزش و پرورش به شااایوهای روشاااس ،واقسبینانه و قاب سااانج ،
پی بینی نکردن امکانات و ال امات مورد نیاز برای تحقق اهدام سیاستی ،توان اندک
در بسیج منابس انسانی و مالی و اداری الزم و کمتوِهی به گامها ،مراح و راهکارهای
اِرایی نی به مقا صد ا سناد باالد ستیر در سالهای گذ شته ،از مهمتریس یِفهای
برنامهری ی آموزشی ،در مقوله تربیت نیروی انسانی به وقوع پیوست؛ به نحوی که هم
اینک کمبود مِلم در مدارس ایران به رقم  200ه ار نفر در سااال تحصاایلی -1401
1400ر سیده ا ست و پی بینی می شود ایس رقم تا سالِ  1404به باالی  450ه ار
نفر رساااد؛ یِنی تقریبا نیمی از نیروی انساااانی آموزش و پرورش کشاااور (تهاربند,
 )1400ر در زمینه بودِهری ی و تخصااایص بودِه برای تِلیم و تربیت رسااامی نی
همیس و یِیت حاکم بوده ا ست (ان صاری ,1390 ,صر )108ر اف ون برایس ،در سطا
ساااازمانی ،مؤساااساااات ،ساااازمانها و برنامههای نظام تِلیم و تربیت کشاااور از
شای ستگیهای عملیاتی الزم برخوردار نی ستندر عملیاتی شدن و اِرای ا سناد تحولی
باالد ستی به ویژه سند تحول بنیادیس با تال های عدیدهای مواِه ا ستر به عنوان
نمونه ،ایران از ِمله کشااورهایی اساات که کمتریس زمان آموزش در دوره ابتدایی را
دارد ،کودکان ایرانی در یک سااال تحصاایلی به طور متوسااط در دوره ابتدایی 645
ساعت در مدرسه حضور دارندر در حالی که استاندارد یونسکو  1000ساعت در 200
روز آموز شی ا ستر در سند تحول ،دان آموزان باید  925ساعت آموزش ببینند اما
در حال حایر بسیار کمتر از ایس مقدار استر کیفیت آموزش دستخوش تغییر است و
از هر سه دان آموزی که در دوره ابتدایی اختیار داریم یک نفر به حداق استانداردها
نمیرساد ،یِنی خواندن و نوشاتس و یا تهار عم اصالی را به طور کام بلد نیسات
(کبیری )1398 ,ر نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران در زمینه دسترسی به منابس
نی با م شکالتی روبرو ا ست؛ زیرا با وِود اف ای سهم آموزش و پرورش از م صارم
بودِه عمومی دولت در سالهای اخیر ،سهم اعتبارات آموزش و پرورش از ک تولید
ناخالص داخلی پاییس استر از ایس رو ،اعتبارات مورد نیاز ِهت بسیاری از امورِ مرتبط
با کیفیتبخ شی بهویژه غنی سازیِ فِالیتهایِ آموز شی و پرور شی ،توانمند سازی و
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ارتقایِ حرفهایِ مِلمان ،توساااِه عدالتِ آموزشااای ،توساااِه دولتِ الکترونیک و
توانم ندسااااازیِ دان آموزان و ِمِ یتِ نوآموزانِ ت حتِ پوشااا ِ بر نا مه آموزشِ
پی دب ستانی تأمیس ن شده ا ست و ایس نهاد همچنان با ک سری ب سیار شدید بودِه
مواِه اساات (بیات ,غفاری & ,بنیادی )1399 ,بهعالوه ،تِریف روشاانی از ِایگاه و
مسئولیتهای شورای عالی آموزش و پرورش در فرایند سیاستگذاریهایهای تِلیم
و تربیت رساامی کشااور وِود ندارد و در ایجاد هماهنگی و هماف ایی میان نهادهای
درونبخشاای و برونبخشاای با تال هایی مواِهایمر اگرته در قانون شااورای عالی
آموزش و پرورش تاکید شااده تمام طرحها و لوایحی که قرار اساات در مجلس مطرح
شااود باید از کانال شااورای عالی آموزش و پرورش بگذرند اما در عم تنیس نیسااتر
همیس نگاهِ بخ شی و ِ ءنگری به م سائ و م شکالت عدیده آموزش و پرورش ،مانس
عمدهای در مساایر اولویتبندی و هماهنگسااازی فرایندهای ساایاسااتگذاری اساات
(فانی )1399 ,ر در ویِیت موِود ،شورای عالی آموزش و پرورش در سیاستگذاری
نظام تِلیم و تربیت نق مرِِیت کار شنا سی ندارد ،نهادهای ت صمیمگیرنده اعم از
مجلس شورای ا سالمی ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،دولت و ررر باید در فرایندهای
ساایاسااتگذاریِ ،ایگاه ایس شااورا را به رساامیت شااناسااند و به طور رساامی نظرِ
کار شنا سیِ شورای عالی را دریافت کنند ،امری که در فرایندهای فِلی دیده ن شده
است (مهرمحمدی )1399 ,ر برای ایجاد هارمونی ،باید شورای عالی آموزش و پرورش
کانون ساایاسااتگذاری نهادهای تصاامیمگیر در حوزه تِلیم و تربیت عمومی باشااد
م
(زرافشان )1399 ,ر از نظر مهارتهای عملیاتی در سطا سیستمی ،بسیاری از اهدا ِ
پایداریِ مندرج در اسناد سیاستی باالدستی ،از ِمله سند تحول بنیادیس ،به نقشهها،
برنامهها و اقداماتِ ِامسِ اِراییِ مشخص ،اولویتبندیشده و مرحلهای ،تبدی نشدند
تا گام به گام و مبتنی بر شاخصهایِ دقیقِ سنج پذیر ،تحقق آنها رصد شود ،زیرا
برای عملیاتیساااازی سااایاساااتها نیازمند تدویس آنها در قالب عملیات48،پروژهها و
طرح ها49هساااتیم که به تفصااای ابِاد ،مراح  ،یااارورت های حقوقی ،زمانبندی،
ه ینهها ،نحوه اِرا ،پای و ارزیابی آنها مشخص شده باشند (اشتریان ,1397 ,صر
 )7ر ب سیاری از قوانیسِ مرتبط بهروزر سانی ن شدهاند و یا با یکدیگر هماهنگ نی ستندر
قانون اهدام و وظایف وزارت آموزش و پرورش ،م صوب ا سفند سال  1366ا ست و با
8
9
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نیازهای امروز کشور و زیستِ دان آموزان در ِامِه نویس ارتباطی و اطالعاتیِ ِهانی
همخوانی نداردر طی یک دهه اخیر ،تقریباً هیچ طرح یا الیحهای در راسااتای اِرای
سند تحول بنیادیس آموزش و پرورش به مجلس ارائه ن شده ا ست و قانونی در ایس باره
به تصویب نرسیده است (بیات & غفاری ,1399 ,صر  )7ر عالوه بر ایس ،تنوع و تکثر
سااازمانهای ساایاسااتگذار و نبود تقساایم کار دقیق و شاارح وظایف شاافام ،موِب
موازی کاری و تداخ نق ها و کارکردها میان آنان شاااده اساااتر ایس پراکندگی
ساختاری و عدم ایجاد شبکهها و اِتماعات سیاستیِ منسجم و نظاممند ،بخشینگری
را پدید آورده و پیوندهای ساایاسااتی با ذینفِان را دشااوار ساااخته اسااتر یکی از
تال های ا سا سی کنونی در حوزه تنوع مدارس ،وِود مراِس سیا ستگذاری متنوع
ا ست که بدونِ تِریفِ در ست و م شخص در سطوحِ مختلفِ م سأله و گاه در تقاب با
هم عم میکنند و تهدیدهایی را برای یکپارتگی و حاکمیت فلسفه بنیادیس مدرسه
و رساالت آن در انواع مدرساه موِب میشاوند (ایروانی ,غفاری علی آباد  & ,قربانی
حصاری )1399 ,ر تغییر ساختار آموزش و پرورش به  3-3-6که طبق قانون اهدام و
وظایف وزارت آموزش و پرورش م صوبِ سال  67باید به ت صویب مجلس میر سید اما
شاااورای عالی انقالب فرهنگی آن را تصاااویب کرد و نی تِاریاااات درونی نهادهای
سیاست گذار در زمینه سند راهبردی نخبگان کشور ،اِرای طرح شهاب و تصویب و
ابالغ ساختار ِدید ت شکیالتی سازمان ا ستِدادهای درخ شان از م صادیق دیگر ایس
ناهماهنگیهای ساایاسااتی شاامرده میشااود (زرافشااان )1399 ,ر تِدد نهادهای
تصااامیم گیرنده آموزش و پرورش ایران در نگاه کالن حاکمیتی و از منظر حکمرانی
خوب ،نیاز به بازاندیشی و تأم دارد و راهح اساسی نجات از ایس ویِیت آشوبناک
و مشااک ساااز کنونی را ساااماندهی و کاه ایس تنوع نهادهای تصاامیمگیری ،ایجاد
هارمونی میان نهادهای سااایاساااتگذار و قائ شااادن مرِِیت کارشاااناسااای و نه
تصااامیمگیری و سااایاساااتگذاری برای شاااورای عالی آموزش و پرورش میدانند
(مهرمحمدی )1399 ,ر
 .3-6مهارتها و شایستگیهای سیاسی
از لحاظ شای ستگیهایی سیا سیِ سطا فردی ،نظام حکمرانی آموزش و پرورش
ایران با تال هایی مواِه ا ست؛ افراد سیا ستگذار تِلیم و تربیت ر سمی در زمینه
برخورداری از دان الزم و مهارتهایی تون شبکه سازی و ائتالم سازی و تِام با
ذینفِان و ایجاد بسااتر و فضااایی آزاد برای گفتگوی ملی درباره مشااکالت تِلیم و
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تربیت کشور و نظاممند ساختس تقایاهای ذینفِان ،به می ان کافی برخوردار نیستندر
تصمیمگیران آموزشی کشور از شایستگیهای سیاسی الزم در زمینه نهادینه ساختسِ
ت ِا م مؤثر با بی از  15میلیون نفر ذینفسِ مساااتقیم و بی از ایس ت ِداد ذینفسِ
غیرمسااتقیمِ مدنی و مردمنهاد برخوردار نبودهاند که از یااِف مهارتهای ارتباطات،
تِام  ،مذاکره و اِماع سازی حکایت داردر ایس در حالی ا ست که بر ا ساس یافتههای
پژوهشااای ،تقویت مهارتهای ارتباطی مدیران آموزش و پرورش کشاااور میتواند در
غنی سازی ارتباطات کالمی و غیرکالمی با والدیس دان آموزان و نی کمک به مِلمان
در کیفیتبخ شی مدیریت کالس درس ب سیار تأثیرگذار با شد (ف ضلی ,مهنی ,فی ضی,
& عبدالهی )1400 ,همچنیس ،بایساااته اسااات تا مهارت های ارتباطی به عنوان
مؤلفهای مهم در ارائه الگوی شایستگیهای مدیران آموزش و پرورش مورد توِه قرار
گیرد ( شبانی ,خور شیدی ,عبا سی & ,فتحی واِارگاه )1397 ,همچنیس ،یافتههای
پژوه شی حاکی ا ست مدیران ار شد ک شور به شای ستگیهای کارآفرینی راهبردی از
ِمله مدیریت راهبردی ،نوآوری ،شناسایی و ارزیابی فرصتها ،شبکه سازی ،مدیریت
مالی ،مدیریت دان  ،تیمساااازی ،رهبری راهبردی کارآفرینانه و ریساااکپذیری نیاز
دارند تا بتوانند وظایف خود را در ساااطا عالی با قاب قبولی انجام دهند (مبینی
دهکردی ,احمدی & ,دالور )1397 ,در سطا سازمانی ،یِف شایستگیهای سیاسی
به دلی تِامالتِ اندکِ م سئولیس وزارت آموزش و پرورش با ذینفِان و متخ ص صان و
خبرگان تِلیم و تربیت کشاااور اساااتر به عنوان نمونه ،با وِود مخالفتهای ِدی
صااااحبنظران و ذینفِان با تغییر سااااختار آموزش و پرورش به  ، 3-3-6نهادهای
سیاستگذار کالن کشور بر اِرای یکباره و شتابزده آن ،بدون آزمای در نمونههای
 50بدون پی بینیِ تمهیدات و عنا صر الزم مانند مِلم ،کتاب در سی و کالس
کوتک و
درس اصااارار ورزیدند (حج فروش  )1391 ,رتصااامیم و اقدامی که آموزش و پرورش
حتی تا زمان حایاار با آثار مخرب آن دساات به گریبان اسااتر اف ون بر ایس ،سااطا
سااازمانی نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران در زمینه شااایساتگیهای ساایاساای
بهویژه مهارتهای تِام با ذینفِان ،اقناعساااازی و ِلب اعتماد و مشاااارکت آنان با
تال های ِدی مواِه اساااتر تنان که عواملی همچون عدم ِلب همکاری های
عوام سهیم و ذینفوذ در اِرای سند تحول بنیادیس آموزش و پرورش ،عدم توافق و
اِماع م یان ذینفِان در باره تمامی مضاااامیس و اهدام مندرج در ایس ساااند ،عدم
1 . Piloting
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دخالت ذینفِان در تِییس خطمشیگذاری ،فقدان تقسیم کار ملی میان عوام سهیم
و ذی نفوذ (مدر سه ،خانواده ،ر سانه ،م ساِد ،نهادهای غیردولتی و نهاد حاکمیت در
امر تربیت و م شخص نبودن سهم عوام سهیم و مؤثر در فرایند تربیت ،از مهمتریس
تال های سیا ستگذاری فراروی اِرای ایس سند دان سته شده ا ست ( صمدی ,
)1400ر در سطا سی ستمی یِف اب ارها و سازوکارهای اطالعاتی ،مانِی ِدی در
د ستر سی سریس و آ سانِ ذینفِان به اطالعات و نی به حکمرانی م شارکتی مبتنی بر
آزادی اطالعات است؛ زیرا مسیر و مجرای مناسب و کارآمدی برای مشارکت ذینفِان
در شبکه اطالعاتی و اخذ ت صمیمات سیا ستیِ بهینه وِود نداردر به عالوه ،م شارکت
ذینفِانِ سیاستپژوه از ارتباطات مؤثر و هماف اییهای الزم برخوردار نبوده و مدیریت
دان و ایجاد شبکه اطالعاتی من سجم محقق ن شده ا ستر برخی از ایس مؤ س سات
سیاستپژوه در درون ساختار نهادهای سیاستگذار استقرار دارند؛ مانند :کمیسیون
علمی ،فرهنگی و اِتماعی مجمس تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون تِلیم و تربیت
شورای عالی انقالب فرهنگی ،کمی سیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ا سالمی،
مرک پژوه های مجلس شااورای اسااالمی و کمیساایون اِتماعی دولت(در سااطا
سی ستمی)؛ و کمی سیونها و کمیتههای تخ ص صی شورای عالی آموزش و پرورش و
سازمان پژوه و برنامهری ی وزارت آموزش و پرورش(در سطا سازمانی)ر همچنیس،
در ایس راساااتا باید از نهادهای عمومی و مدنی اعم از دولتی و غیردولتی نام برد که
عمدتاً در عر صه سیا ستپژوهی و تحلی سیا ستها به ایفای نق میپردازند؛ مانند:
سااازمانهای مردمنهاد(ساامسها) ،دانشااگاهها و مراک پژوهشاای ،رسااانههای ِمِی،
اندیشکدهها و انجمسهای علمیر بارزتریس ویژگیِ نظامِ تصمیمگیریِ آموزش و پرورش
ایران در بُِدِ سیاسیِ سطاِ سیستمی ،متمرک بودن آن استر ساخت متمرک قدرت
در ایران موِب شده تا نظام حکمرانی آموزش و پرورش با تأثیرپذیری از آن ،ماهیتی
تمرک گرا ،هرمی و سل سلهمراتبی یابد و آموزش و تربیت ،امری صرفاً حاکمیتی و در
قلمروی کن یکجانبه دولت تلقی شود و ایس نهاد در تصدیگری آن ،حقی انحصاری
یابد؛ و مجال اندکی برای م شارکت سایر کن شگران مدنی فراهم آیدر به دلی یِف
بن یه نظری و تئور یک ،هیچگو نه تال و گفتگوی مت قابلی م یان ن هاد آموزش و
پرورش و نهاد ساایاساای کشااور صااورت نمیپذیرد و همه ساایاسااتگذاریها به نحو
یک سویهای از طرم نهاد سیا سی به آموزش و پرورش دیکته می شود (محمدی &
عبدالکریمی )1397 ,ر ذینفِان حوزه تِلیم و تربیت دارای سااااختار و تشاااکیالت
منظمی نی ستند تا از ایس رهگذر صدای آنان شنیده شود و بتوانند مطالبات شان را
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ی
پیگیری نمایندر مِلمان به عنوان مهمتریس عن صر فرایند تِلیم و تربیت از ت شک ها ِ
مشابهی مانند سازمان نظام پ شکی یا سازمان نظام مهندسی ،محروماندر در مواردی
هم که ساااختارهایی همچون شااورای دان آموزی ،شااورای مِلمان و انجمس اولیا و
مربیان ،پی بینی شده ،ایس م شارکت به د شواری آن هم صرفاً در سطا مدر سه،
تحقق یافته و به سطوح سازمانی و سی ستمی سیا ستگذاری راه نیافته ا ستر در
بخ هایی که ساااهیم کردن ذینف ِان ِام ِه مدنی ممکس بود ،دو لت در ِذب
مشااارکت آنان اهتمام الزم را نداشااته اسااتر به عبارت دیگر ،حوزههای اقدام و عدم
اقدام سیا ستی دولت در آموزش و پرورش دتار انحرام و کژتابی شده ا ستر ساخت
رانتیری دولت ،پاسخگو نبودن آن ،بینیازی از ِلب مشارکت کنشگران مدنی و عدم
شفافیت در نظامِ اطالعاتی ،کاه مشارکت اِتماعی و افول اعتمادِ عمومی به من له
رکس مهمی از سرمایه اِتماعی را به دنبال دا شته ا ستر نبود سازوکارهای منا سب
برای ِلب مشااارکتِ نظاممندِ ذینفِان مدنی در فرایندهای ساایاسااتگذاری ،توانایی
اندک در اساااتفاده از ایدههای نو و پاییس بودن مهارت هماهنگساااازی برای اِرای
قوانیس ویااسشااده (به عنوان مثال :مواد  8و  11قانون شااوراهای آموزش و پرورش-
مصوبِ  )1372مصادیقِ دیگری از یِفِ شایستگیهایِ سیاسیِ سطاِ سیستمیِ نظام
حکمرانی آموزش و پرورش ایران اساااتر در مجموع ،آسااا یب پذیریِ مشاااروع یتِ
سیاستگذاریِ مهمتریس نهادِ سیاستیِ آموزش و پرورش یِنی شورای عالی آموزش و
پرورش ،مشااکالت دسااترساای به ساایاسااتگذاران کلیدی به دلی در اولویت نبودن
آموزش و پرورش و یااِف ارتباطاتِ درون و برونسااازمانی مدیران وزارت آموزش و
پرورش ،از پاییس بودن شاخصهای مهارتهای سیا سی در سطا سازمانی حکایت
داردر عالوه برایس ،محافظهکاری و هراس و بدبینی ن سبت به دگرگونیهای ارتباطی و
اطالعاتی عصاار ِهانیشاادن ،انِطامپذیری و یادگیری ساایاسااتی نظام حکمرانی
آموزش و پرورش ایران را به شاادت کاه داده اساات؛ به نحوی که قادر نیساات با
ساایاسااتهای خالقانه و نوآورانه به اقتضااائات دنیای کنونی و تغییرات نوپدید محیط
داخلی و خارِی پاسخ دهدر
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مهارتها و شایستگیها

سطوحِ
منابع و
توانمندیها

فردی

سازمانی

سیستمی

تحلیلی

عملیاتی

سیاسی

کوتک شمردنِ اهمیتِ نظا ِمآموزش و پرورش(مِدندارآرانی ،نوید
ادهم و رعنایی)1398،

 یِف در برنامهری یهایآموزشی بهویژه در حوزه تربیت نیروی
انسانی(تهاربند)1400 ،

ی
 ل ومِ ارتقایِ مهارتهایِ ارتباط ِمدیرانِ آموزش و پرورشِ کشور(فضلی،
مهنی ،فیضی و عبدالهی)1400 ،

 پاییس بودنِ می انِ تخصص،توانمندیها و مهارتهای مدیریت
ف دان ِ حرفهای
آموزشی و یِ ِ
نسبت به آموزش و پرورش(ای دی
ی دانآبادی)1393 ،
ف شایستگیهایِ
 یِ ِگوناگونِ سیاستگذاریِ قانونگذاران
(داناییفرد ،آذر و شیرزادی)1391 ،

 ناکارآمدی در بودِهری ی وتخصیص منابس برای آموزش عمومی و
تِلیم و تربیت رسمی(انصاری)1390 ،

 اهمیتِ مهارتهایِ ارتباطی درارائه الگویِ شایستگیهایِ مدیرانِ آموزش
و پرورش(شبانی ،خورشیدی ،عباسی،
فتحیواِارگاه)1397 ،
ی
 نیاز به توسِه شایستگیها ِکارآفرینیِ راهبردیِ مدیرانِ ارشد کشور
(مبینیدهکردی ،احمدی و دالور)1397 ،

 ترسیم تشماندازهایسیاستی بدون توِه به ال امات
اِرایی و واقِیات موِود(مقدمه سند
تحول بنیادیس)1391 ،
 -کمتوِهی به شایستگیهای

 توانِ اندک در اِرای اسنادش
تحولی و تأمیسِ آموزش و پرور ِ
باکیفیت(کبیری)1398 ،
 موانس و تال هایِ دسترسی بهمنابسِ مالی(بیات ،غفاری و بنیادی،

 یِف در ِلب مشارکت صاحب-نظران و متخصصان تِلیم و تربیت و بی-
توِهی به ایدهها و نظراتِ خبرگانِ آموزش
و پرورش(حجفروش)1391،
س
 -عد ِم دخالتِ ذینفِان در تِیی ِ

حرفهای در انتصاب مدیران
عالی(سیدی ،داناییفرد ،گنجِلی و
خائفاللهی)1398 ،
 یِف در پردازش و سنجاطالعات آزمونهای تیم و پرل در
 25سال شرکت در آنها(کریمی،
)1399

)1399
 ِ ءنگری و بیتوِهی بهمرِِیت کارشناسی شورای عالی آموزش
پرورش(فانی1399،؛
و
مهرمحمدی1399،؛ زرافشان)1399،

اهدامِ اسنادِ سیاستیِ باالدستی بهویژه
عدم اِماع میان ذینفِان درباره مضامیس
و اهدام مندرج در سند تحول بنیادیس
آموزش و پرورش(صمدی)1400 ،

 توانایی پاییس در تولیدِ داده-هایِ پایهایِ سیاستگذاری(فایلی،
)1398
ی
 ابهام و سردرگمیِ کارکرد ِدولت در نی به پایداری در آموزش و

 پاییسبودنِ مهارتهایِ عملیاتی-ی عمومی(اشتریان،
کردنِ سیاستها ِ
)1397
 یِفِ مشروعیت بخشیدن بهی
راهبردهایِ تنظیمی در اسنادِ سیاست ِ

ی متمرک ِ نها ِد
 ساختِ سیاس ِدولت ،نبودِ تِام مؤثر میانِ نهادِ سیاسی
و آموزش و پرورش و سیاستهایِ یکسویه
حکومت در حوزه تِلیم و تربیت
رسمی(محمدی و عبدالکریمی)1397 ،

پرورش(قاراخانی)1398 ،
ت
س نگا ِه بلندمد ِ
 -نداشت ِ

باالدستی(بیات و غفاری)1399،
 -مراک متِدد و ناهماهنگ در

 پاییس بودن مهارتِ هماهنگ-سازی برای اِرایِ قوانیسِ ویسشده (قانون

حاکمیتی(مهرمحمدی- )1399 ،
سیاستهایِ
کوتاهِ
زمانِ

سیاستگذاریِ آموزش و پرورش(ایروانی،
غفاریعلیآبادی و قربانیحصاری1399 ،؛

ب
شوراهای آموزش و پرورش -مصو ِ
)1372

عمومی(وحید)1398 ،

مهرمحمدی1399 ،؛ زرافشان)1399،

منبس :دادهها و یافتههای پژوهشی
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 .7راستیآزمایی یافتههای پژوهش از نظر خبرگان و متخصصان
تعلیم و تربیت رسمی کشور
به منظور راستیآزمایی یافتههای پژوه  ،پرسشنامهای محقق ساخته شام 27
گویه یا پرس ( 25پرس تندگ ینهای -طیف لیکرت -و  2پرس توصیفی) تنظیم
گردیدر پر س شنامهها در نرماف ارِ تحت وبِ پرسالیس تهیه شد و برای  20متخ صص
ار سال گردید که از میان آنها  15پا سخ دریافت شدر ترکیب پا سخدهندگان شام
 10عضو هیأت علمی از دانشگاههای تربیت مدرس ،تهران ،شهید بهشتی ،فرهنگیان،
لرستان و آزاد تهران ِنوب و اصفهان و  5نفر از میان مدیران آموزش و پرورش کشور
بودندر به لحاظ می ان سابقه کار پا سخدهندگان؛  1نفر کمتر از ده سال 2 ،نفر ده تا
بیست سال و  12نفر باالی بیست سال سابقه فِالیت داشتندر از نظر تنوع رشتهای،
پاسااخدهندگان عمدتاً از رشااتههای علوم تربیتی با گرای های برنامهری ی درساای و
آموزش و به سازی منابس ان سانی بودندر همچنیس سه نفر از ر شتههای مرتبط با علوم
اِتماعی و روان شنا سی به پر س شنامه پا سخ دادندر در ابتدای ایس پر س شنامه ،به
منظور آشااانایی پاساااخدهندگان با ادبیات تحقیق ،کلیدواژهها ،محورها و گ ارههای
ا صلیِ الگوی مفهومی پژوه و ابِاد و شاخصهای هر کدام از مؤلفههای  9گانه آن،
به اخت صار ت شریا گردیدر سپس از پا سخدهندگان پر سیده شد که هر کدام از 25
گویه پر س شنامه که با عنوان ویژگیهای ا صلی شای ستگیها و منابس نظام حکمرانی
آموزش و پرورش ایران مِرفی شدهاند ،به ته می ان برای شنا سایی و تو صیف ابِاد،
سطوح و شاخصهایِ الگوی مفهومی مِرفی شده ،گویا و مناسب هستند؟ برای پاسخ
هر گویه ،گ ینههای «خیلیکم»« ،کم»« ،متوساااط»« ،زیاد» و «خیلیزیاد» در نظر
گرف ته شاااد و برای هر کدام ازگ ی نه ها به ترت یب امت یازات  4 ،3 ،2 ،1و  5منظور
گردیدر تحلی آماری پاسااخها حاکی اساات در مجموع ،به لحاظ درصااد فراوانیهای
پا سخها  69,33در صد پا سخدهندگان ،گ ینههای «خیلیزیاد» و «زیاد» را انتخاب
کردهاند؛ در حالیکه گ ینههای «کم» و «خیلیکم» تنها  9,33در صد پا سخها را به
خود اختصاااص دادندر عالوه بر ایس ،مجموع ک امتیاز  25گویه پرسااشاانامه 1479
امتیاز  -از حداکثر  1875امتیاز -بود که  78,88درصاااد آن اسااات و از می ان تأیید
باالی آن حکایت داردر در مجموع ،نتایج ایس پرسشنامه از نظر فراوانی و امتیاز گویهها
نشااان میدهد یافتههای پژوه در زمینه ناهمسااویی و تال هایِ شااایسااتگیها و
منابس نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران در مقایساااه با الگوی مفهومی پژوه ،

66راهبرد ♦ سال  ♦ 31شماره  ♦ 102خرداد 1401
مورد تأیید خبرگان و متح ص صان تِلیم و تربیت ک شور قرار دارندر ِدول شماره 3
فراوانی ،درصد و امتیازات گویهها را به تفکیک نشان میدهدر

راهبرد ♦ سال  ♦ 31شماره  ♦ 102خرداد 1401

67

سطوح و
ابعاد

سطا
فردی-
تحلیلی

سطح
فردی-
عملیاتی

سطح
فردی-
سیاسی

خیلی
کم

کم

متوسط

زياد

خیلی
زياد

جمع کل/
درصد

امتیازهر سؤال/
حداکثر امتیاز

شماره گويه /گويه

1

کوتک شمردنِ اهمیتِ نظامِ آموزش
و پرورش از سوی افراد سیاستگذار

2
٪13.33

0
٪0.00

0
٪0.00

5
٪33.33

8
٪53.33

2

پايین بودنِ میزانِ تخصص و مهارتهای
مديريت آموزشی و ضعفِ دانشِ حرفهای

0
٪0.00

1
٪6.66

2
٪13.33

5
٪33.33

7
٪46.66

3

ضعفِ شايستگیهایِ گوناگونِ سیاست-
گذاریِ قانونگذاران

1
٪6.66

1
٪6.66

2
٪13.33

8
٪53.33

3
٪20.00

4

ضعف در برنامهريزیهای آموزشی به-
ويژه در حوزه تربیت نیروی انسانی

0
٪0.00

1
٪6.66

1
٪6.66

7
٪46.66

6
٪40.00

5

ناکارآمدی در بودجهريزی و تخصیص
منابع برای آموزش عمومی

0
٪0.00

1
٪6.66

1
٪6.66

6
40٪

7
٪46.66

6

ی مديرانِ
لزومِ ارتقایِ مهارتهایِ ارتباط ِ
آموزش و پرورشِ کشور

0
٪0.00

1
٪6.66

3
٪20.00

4
٪26.66

7
٪46.66

7

اهمیتِ مهارتهایِ ارتباطی در ارائه
الگویِ شايستگیهایِ مديرانِ آموزش و
پرورش
ی
نیاز به توسعه شايستگیهایِ کارآفرين ِ
راهبردیِ مديرانِ ارشد کشور

1
٪6.66

1
٪6.66

4
٪26.66

3
٪20.00

6
٪40.00

1
٪6.66

3
٪20.0
0

2
٪13.33

2
٪13.33

7
٪46.66

9

ترسیم چشماندازهای سیاستی بدون
توجه به الزامات اجرايی و واقعیات موجود

1
٪6.66

1
٪6.66

4
٪26.66

5
٪33.33

4
٪26.7

10

کمتوجهی به شايستگیهای حرفهای در
انتصاب مديران عالی

1
٪6.66

0
٪0.00

0
٪0.00

6
٪40.00

8
٪53.33

11

ضعف در پردازش اطالعات آزمونهای
تیمز و پرلز در  25سال شرکت در آنها

0
٪0.00

1
٪6.66

4
٪26.66

4
٪26.66

6
٪40.00

12

توانِ اندک در اجرای اسناد تحولی و
تأمینِ آموزش و پرورشِ باکیفیت

0
٪0.00

1
٪6.66

4
٪26.7

5
٪33.33

5
٪33.33

13

موانع و چالشهایِ دسترسی به منابعِ
مالی

0
٪0.00

1
٪6.66

5
٪33.33

3
٪20.00

6
٪40.00

14

جزءنگری و بیتوجهی به مرجعیت
کارشناسی شورای عالی آموزش و
پرورش
ضعف در جلب مشارکت متخصصان و
بیتوجهی به نظراتِ خبرگانِ آموزش و
پرورش
ف
عد ِم دخالتِ ذينفعان در تعیینِ اهدا ِ
ی باالدستی
اسنادِ سیاست ِ

1
٪6.66

0
٪0.00

3
٪20.00

6
٪40.00

5
٪33.33

0
٪0.00

2
٪13.33

3
٪20.00

5
٪33.33

5
٪33.33

0
٪0.00

2
٪13.33

4
٪26.66

4
٪26.7

5
٪33.33

15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0

62
75

8

سطح
سازمانی-
تحلیلی

سطح
سازمانی -
عملیاتی

15
سطح
سازمانی -
سیاسی

16

63
75
56
75
63
75
64
75
62
75
57
75
56
75
55
75
65
75
60
75
59
75
59
75
59
75
58
75
57
75

68راهبرد ♦ سال  ♦ 31شماره  ♦ 102خرداد 1401

سطح
سیستمی-
تحلیلی

سطح
سیستمی-
عملیاتی

سطح
سیستمی-
سیاسی

جمع کل

17

ی
توانايی پايین در تولیدِ دادههایِ پايها ِ
سیاستگذاری

0
٪0.00

1
٪6.66

4
٪26.66

5
٪33.33

5
٪33.33

18

ی کارکردیِ دولت در نیل
ابهام و سردرگم ِ
به پايداری در آموزش و پرورش

1
٪6.66

0
٪0.00

3
٪20.00

4
٪26.66

7
٪46.66

19

نداشتنِ نگاهِ بلندمدتِ حاکمیتی

0
٪0.00

1
٪6.66

2
٪13.33

4
٪26.66

8
٪53.33

20

زمانِ کوتاهِ سیاستهایِ عمومی

0
٪0.00

1
٪6.66

6
٪40.00

5
٪33.33

3
٪20.00

21

پايینبودنِ مهارتهایِ عملیاتیکردنِ
سیاستهایِ عمومی

0
٪0.00

1
٪6.66

4
٪26.66

5
٪33.33

5
٪33.3

22

ف مشروعیت بخشیدن به راهبردهایِ
ضع ِ
تنظیمی در اسنادِ سیاستیِ باالدستی

0
٪0.00

2
٪13.33

5
٪33.33

5
٪33.33

3
٪20.00

23

مراکز متعدد و ناهماهنگ در سیاست-
گذاریِ آموزش و پرورش

2
٪13.33

0
٪0.00

5
٪33.33

3
٪20.00

5
٪33.33

24

ساختِ سیاسیِ متمرکزِ نهادِ دولت و
سیاستهایِ يکسويه

0
٪0.00

1
٪6.66

2
٪13.3

6
٪40.00

6
٪40.00

25

ت هماهنگسازی برای
پايین بودن مهار ِ
اجرایِ قوانینِ وضعشده

0
٪0.00

0
٪0.00

7
٪46.66

5
٪33.33

3
٪20.00

80
٪21.33

120
٪32.00

140
٪37.33

375
٪100.0
0

1479
1875

11
٪2.93

24
٪6.4

15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0
15
٪100.0
0

59
75
61
75
64
75
55
75
59
75
54
75
54
75
62
75
56
75

جدول شماره  .3نتايجِ راستیآزمايیِ يافتههای شايستگیها و منابع نظام حکمرانی آموزش و پرورش ايران بر اساس نظرات و
آرای خبرگان و متخصصان حوزه تعلیم و تربیت (توزيع فراوانی و درصد و امتیازات گويهها)

البته در ایس پر س شنامه ،دو سؤال تو صیفی نی از پا سخدهندگان پر سیده شدر
سؤال تو صیفی اول ایس بود که ته موارد دیگری از ویژگیهای ا صلی شای ستگیها و
منابس نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران وِود دارد که در ایس پرسااشاانامه ذکر
نشده است و یا ته مواردی از ویژگیهای ذکرشده در ایس پرسشنامه ،نیاز به ِرح و
تِدی و ا صالح دارد؟  11پا سخدهنده ،عالوه بر موارد ذکر شده در پر س شنامه ،مورد
دیگری را بیان نکردند و یا در پا سخ ،موارد بیان شده را ِامس و کام دان ستند؛ اما 4
نفر از آنها به ایس موارد اشاااره کردند :ظرفیتهای ذهنی و هوشاای ساایاسااتگذاران
آموزش و پرورش ،آشااانایی با فرهنگ ساااازمانی نهاد آموزش و پرورش ،خالقیت و
داشااتس تشاامانداز مدیریتی ،ویژگیهای شااخصاایتی از ِمله ساابک تفکر و خلق و
خوی ،خدمت در آموزش و پرورش و رابطه قدرت ساایاساای و انتخاب مدیران و تأثیر
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آن بر سیا ستهای آموز شیر در سؤال تو صیفی دوم نی ایس پر س مطرح شد که
برای ارتقای شایستگیها و منابس نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران ته راهکارها
و راهبردهایی را پیشااانهاد میکنید؟ مهمتریس نکات مطرحشاااده عبارتند از :انجام
برنامهری ی در آموزش و پرورش مطابق با سند تحول بنیادیس ،در نظر گرفتس تحوالت
آموزش و پرورش در ِهان و پی شنهادات سازمانهای بیسالمللی ،اقناع سازی ،تبییس
دقیق رابطه قدرت سیا سی و حکمرانی و انتخاب مدیران ،شنا سایی الیههای پنهان و
آشکار فرهنگ سازمان ،وِود مکانیسم ارتباط بیسفردی و برگ اری نشستها به شیوه
گفتگویی و اهمیت بی تر عنصااار توِه به اصاااالح راهکارها و راهبردها در ساااطا
سیستم و سازمانر

نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی
در ایس پژوه  ،با تکیه بر تارتوبِ مفهومیِ ظرفیتِ ساایاسااتگذاری و با کاربرد
تحلی سیاستی دادهها ،اطالعات و شواهد متنوع ،ناکامیهای سیاستی نظام حکمرانی
آموزش و پرورش ایران در نی به پایداری ،آ سیب شنا سی و برر سی شدر بر ا ساس
یافتههای پژوه

و راستیآزمایی آنها از سوی خبرگان و متخصصان حوزه تِلیم و

تربیت ،شایستگیها و مهارتهای نظام حکمرانیِ آموزش و پرورش ایران در مقایسه با
شااااخصها و متغیرهای تارتوب مفهومی در ساااطوح و منابسِ فردی ،ساااازمانی و
سااایساااتمی و ابِاد و فرایندهای تحلیلی ،عملیاتی و سااایاسااای ،دتار یاااِفها و
ناکارآمدیهایی استر مهمتریس تال ها و کاستیهایِ شایستگیهایِ نظام حکمرانیِ
آموزش و پرورش ایران به تفکیک سطوح و ابِاد و بر اساس اولویت و امتیاز حاصله از
نظرات خبرگان و متخ ص صان تِلیم و تربیت ر سمی عبارتند از :در « سطح فردی-
تحلیلی» :پاییس بودن دان

تخصصی و مهارتهای مدیریت آموزشی و یِفِ دان ِ

حرفهایِ سایاساتگذاریِ افرادِ تصامیمگیرنده در زمینه شاناساایی و رفس مشاکالت،
کوتک شمردنِ اهمیتِ نظامِ آموزش و پرورش از سوی افراد سیا ستگذار ،و یِفِ
شای ستگیهایِ گوناگونِ سیا ستگذاریِ قانونگذاران؛ در « سطح فردی -عملیاتی»:
ناکارآمدی در بودِهری ی و تخصااایص منابس برای آموزش عمومی و تِلیم و ترب یت
رسمی ،و یِف در برنامهری یهای آموزشی بهویژه در حوزه تربیت نیروی انسانی؛ در
«سطططح فردی -سططیاسططی» :ل ومِ ارتقایِ مهارتهایِ ارتباطیِ مدیرانِ آموزش و
پرورشِ کشااور ،اهمیتِ مهارتهایِ ارتباطی در ارائه الگویِ شااایسااتگیهایِ مدیرانِ
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آموزش و پرورش ،و نیاز به تو سِه شای ستگیهایِ کارآفرینیِ راهبردیِ مدیرانِ ار شد
ک شور؛ در « سطح سازمانی -تحلیلی» :کمتوِهی به شای ستگیهای حرفهای در
انت صاب مدیران عالی ،یِف در پردازش و سنج اطالعات آزمونهای تیم و پرل
در  25سال شرکت در آنها ،و ترسیم تشماندازهای سیاستی بدون توِه به ال امات
اِرایی و واقِیات موِود؛ در « سطح سازمانی -عملیاتی» :توانِ اندک در اِرای
اسااناد تحولی و تأمیسِ آموزش و پرورشِ باکیفیت ،موانس و تال هایِ دسااترساای به
منابسِ مالی ،و ِ ءنگری و بیتوِهی به مرِِیت کار شنا سی شورای عالی آموزش و
پرورش؛ در « سطح سازمانی -سیا سی» :یِف در ِلب م شارکت متخ ص صان و
بیتوِهی به ا یده ها و نظراتِ خبرگانِ آموزش و پرورش ،و عدمِ دخالتِ ذینفِان در
تِییسِ اهدامِ اسنادِ سیاستیِ باالدستی؛ در « سطح سیستمی -تحلیلی» :نداشتسِ
نگاهِ بلندمدتِ حاکمیتی ،ابهام و ساااردرگمیِ کارکردیِ دولت در ن ی به پا یداری در
آموزش و پرورش ،توانایی پاییس در تولیدِ دادههایِ پایهایِ سااایاساااتگذاری ،و زمانِ
کوتاهِ سااایاساااتهایِ عمومی؛ در «سطططح سططیسططتمی -عملیاتی» :پاییسبودنِ
مهارتهایِ عملیاتیکردنِ ساایاسااتهایِ عمومی ،یااِفِ مشااروعیت بخشاایدن به
راهبردهایِ تنظیمی در اساانادِ س ایاسااتیِ باالدسااتی ،و مراک متِدد و ناهماهنگ در
سیاستگذاریِ آموزش و پرورش؛ در «سطح سیستمی -سیاسی» :ساختِ سیاسیِ
متمرک ِ نهادِ دولت و سیاستهایِ یکسویه حکومت در حوزه تِلیم و تربیت رسمی ،و
پاییس بودن مهارتِ هماهنگسازی برای اِرایِ قوانیسِ ویسشدهر
پیشططنهادات سططیاسططتی و راهبردی برای ایجاد و ارتقای ظرفیتساااازیِ
سیا ستگذاریِ پ ساکروناییِ آموزش و پرورش ایران عبارتند از :نهادینه شدن ایدههای
سیا ستی آیندهنگرانه و نگاه بلندمدت حاکمیتی در ذهنیت سیا ستگذاران آموزش و
پرورش ایران ،برگ اری کارگاههای مهارتآموزی سیا ستی برای سیا ستگذاران تِلیم
و تربیت ر سمی ک شور با هدم ارتقای دان تخ ص صی سیا ستی افراد ت صمیمگیرنده،
تبییس نق راهبردی و تِییسکننده نظام آموزش و پرورش در نی به توسِه پایدار با
استفاده از ظرفیتِ خبرگیِ دانشگاهیان و کارآفرینانِ سیاستی و با هدم اصالح نگرش
دولتمردان ن سبت به ِایگاه آموزش و پرورش (فردی-تحلیلی)؛ توانمند سازی مدیران
ستادی آموزش و پرورش کشور در برنامهری ی و مدیریت امور اداری(فردی-عملیاتی)،
توسِه آگاهیهای سیاستگذاران کشور در شناسایی منافس و عالئقِ ذینفِانِ آموزش
و پرورش و باال بردن مهارتهای ارتباطی با کنشااگران از طریق تِییس الگوی توسااِه
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شای ستگیها(فردی -سیا سی) ،پایبندی وزارت آموزش و پرورش به سیا ستگذاریِ
شواهدمحور ،شایسته ساالری و گ ین مدیران و نیروی انسانی ماهر و کاردان ،اصالح
شااایوه هایِ سااانتیِ ناکارآمد و مبهم در ِمسآوری و پردازش اطالعات(ساااازمانی-
تحلیلی) ،هماف ایی مراِس سیا ستگذاری و پرهی از ِ ئینگری ،ارتقا و بهروزر سانی
مهارتهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش ،ت سهی در د ستر سی به منابس مورد
نیاز و توسِه همکاریهای درون و برونسازمانی مدیران آموزشی(سازمانی -عملیاتی)،
تقویت تِامالت و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با سیاستگذاران کلیدی کشور و
گفتگو و اقناع ذینفِان(ساااازمانی -عملیاتی) ،نوساااازی و بهروزرساااانی فناوریها و
تجهی ات ارتباطی نویس ،ایجاد ساااامانه و بانکهای اطالعاتی ِامس و یکپارته ملی،
تو سِه زیر ساختهای آموزشهای مجازی و ت سهی ِ د ستر سیِ رایگانِ دان آموزان
بهویژه در مناطق محروم و مرزی به خدمات آموزشااای حضاااوری و آنالیس و ارتباط
آسان شهروندان از طریق سازوکار دولت الکترونیک ،یادگیریِ سیاستی و درسآموزی
از تجارب ک شورهای پی شرو در ظرفیت سازی آموزش عمومی( سی ستمی-تحلیلی)،
حرکت نظام تصاامیمگیری آموزش و پرورش ایران از رویکردِ ساانتیِ حکومتمحوریِ
تمرک گرا به الگویِ حکمرانیِ شاابکهای ،دادهمحور ،منصاافانه ،پاسااخگو و مشااارکتی،
کاساتس از نهادهای متنوع و متکثرِ سایاساتگذار و بهرسامیت شاناختس مرِِیت و
نق ِ محوریِ شورای عالی آموزش و پرورش کشور به عنوان کانونِ سیاستگذاریهایِ
تِلیم و تربیتِ ر سمی ،تِییس شرح وظایف ،نق ها و کارکردهای هر کدام از مراِس
سایاساتی در حوزه آموزش و پرورش از طریق تقسایم کار و مشاخص کردن دامنه و
حیطه اختیارات و اقدامات ساایاسااتی آنها(ساایسااتمی-عملیاتی)ِ ،لبِ مشااارکت
کن شگران مدنی و تو سِه حکمرانیِ تند سطحی در سیا ستگذاری آموزش و پرورش
ک شور ،ایجاد اندی شکدههایِ حکمرانی و سیا ستگذاریِ آموزش و پرورش ،ت شکی ِ
اتاقهای فکرِ میانر شتهای و ا شاعه گفتگوی ملی درباره نقد و ارزیابی سیا ستهایِ
پیشیس و ِاریِ تِلیم و تربیتِ رسمیِ کشور با هدمِ زمینه سازی برای ورود ایدههای
خالقانه و نوآورانه به پنجره سیاستی و اصالح سیاستی(سیستمی-سیاسی)ر
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مجلس شورای اسالمیhttps://rc.majlis.ir/fa/news/show/1530666/ :
ايزدی يزدان آبادی .ا .)1393( .آسیب شناسی مديريت آموزش و پرورش و ارايه راهبردها
و راهکارهای مطلوب .دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
بیات .م & ..غفاری .ا .)1399( .موانع اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش .بازيابی
در  1آبان  ،1400از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:
.https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1637008/
بیات .م & ..نصیری .ح .)1398( .بررسی مشکالت و چالش های آموزش الکترونیکی
وزارت آموزش و پرورش .بازيابی در  1آبان  ،1400از مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی.https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1462281/ :
بیات .م ..غفاری .ا & ..بنیادی .ح .)1399( .بررسی اليحه بودجه سال  1400کل کشور
 .21بودجه حوزه آموزش و پرورش .بازيابی در  30مهر  ،1400از مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی.https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1635839/ :
چهاربند .ا .)1400( .کمبود  200هزار معلم برای سال تحصیلی آينده :زنگ خطر کالسهای
بیمعلم در تمام استانهای کشور .بازيابی در  30مهر  ،1400از همشهری آنالين:
.https://www.hamshahrionline.ir/news/599993/
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حج فروش  .ا .)1391( .تعويق اجرای نظام آموزشی  .6-3-3بازيابی در اول آبان  ،1400از
همشهری آنالين.https://www.hamshahrionline.ir/news/169203/ :
حسام .ف & ..بیات .م .)1397( .بررسی مسئله «بازماندگی از تحصیل» و «بی سوادی»
در نظام آموزش و پرورش ايران .بازيابی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:
.https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1123573
دانايی فرد .ح ..آذر  .ع & ..شیرزادی .م .)1391( .چارچوبی برای شناسايی شايستگی های
خط مشی گذاران ملی (نمايندگان مجلس قانونگذاری) .فصلنامه مجلس و راهبرد.)70(19 .
.5-35
زرافشان .ع .)1399( .شورای عالی آموزش و پرورش بايد کانون سیاست گذاری نهادهای
تصمیم گیر باشد .بازيابی در  1آبان  ،1400از شورای عالی آموزش و پرورش:
.https://www.medu.ir/fa/news-print/item/1218831
سرکارآرانی .م .)1395( .در تمنای يادگیری :جلوه هايی از زندگی و انديشه های تربیتی
محمدرضا سرکارآرانی .تهران :شرکت سهامی افست.
سیدی .س ..دانايیفرد .ح ..گنجعلی .ا & ..خائف الهی .ا .)1398( .طراحی الگوی
شايستگیهای مديران عالی دولتی با روش فراترکیب .مطالعات راهبردی سیاستگذاری
عمومی.79-54 .)33(9 .
شبانی .ر ..خورشیدی .ع ..عباسی .ل & ..فتحی واجارگاه .ک .)1397( .ارايه الگوی
شايستگی برای مديران ابندايی آموزش و پرورش شهر تهران .پژوهش در نظام های
آموزشی, pp. 79-94.
صمدی  .م .)1400( .تبیین چالش های اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش بر
اساس روش فراترکیب .سیاست گذاری عمومی.pp. 319-330 .
فاضلی .م .)1398( .دغدغه ايران :راههايی به سوی آزادی ،امنیت و توسعه پايدار .تهران:
کوير.
فانی .ع .)1399( .طرح ها و لوايح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس ،بايد
از کانال شورای عالی عبور کنند .بازيابی در  30مهر  ،1400از شورای عالی آموزش و
پرورش.https://www.medu.ir/fa/news-print/item/1218831 :
فضلی .ی ..مهنی .ا ..فیضی .ا & ..عبدالهی .ب .)1400( .تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی
مديران و میزان اثربخشی مديريت کالس درس معلمان.pp. 27-38 .14 .
قاراخانی .م .)1398( .دولت و سیاست اجتماعی در ايران .تهران :آگه.
قلی پور .ر .)1396( .تصمیم گیری سازمانی و خط مشی عمومی .تهران :انتشارات سمت.
کبیری .م .)1398( .کمترين ساعات آموزش دوره ابتدايی متعلق به ايران .بازيابی در 30
مهر ،1400از سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش:
.http://oerp.ir/interview/10385/
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،1400  مهر29  بازيابی در.2021  آخرين جزئیات برگزاری آزمون پرلز.)1399( . ف.کريمی
.http://www.pana.ir/news/1128243 :از خبرگزاری پانا
. نشر نی: نايبی) تهران. (ترجمه ه. پژوهش و سیاست گذاری.)1392( . آ.ماژرزاک
 طراحی مدل شايستگی های.)1397( . ع. & دالور.. ح. احمدی.. ع.مبینی دهکردی
.127-150 . مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی.کارآفرينی راهبردی مديران ارشد کشور
 نقدی بر مبانی نظام: رهايیبخشی يا سلطه؟.)1397( . ب. & عبدالکريمی.. م.محمدی
. نقد فرهنگ: تهران.آموزش و پرورش ايران
 جايگاه نظام آموزش و پرورش.)1398( . م. & رعنايی.. م. نويدادهم.. ع.معدندارآرانی
.  پارپیرار: تهران.جمهوری اسالمی ايران در بین کشورهای همسايه
 بايد مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش به رسمیت شناخته.)1399( . م.مهرمحمدی
: از شورای عالی آموزش و پرورش،1400  مهر29  بازيابی در.شود
.https://www.medu.ir/fa/news-print/item/1218831/
. يسطرون: تهران. اقتصاد آموزش.)1383( . ا.نادری
.)4(5 . سیاستگذاری عمومی. زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ايران.)1398( . م. وحید
.75-88
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