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Abstract 

The purpose of this study is to investigate and analyze the functions of 

educational policy in the education system. The main question is, what are the 

functions of the educational policy-making process in achieving the goals of 

the education system? For this purpose, data were collected and explored 

through exploratory and multidisciplinary approaches. Then the obtained 

information about educational policy functions was classified and analyzed in 

four themes and twelve categories. Based on the research findings, educational 

policy-making process through four functional categories of “development of 

civic norms”, “construction of intangible capital”, “internalization of political 

socialization” and “environmental protection training” affects the efficiency 

and effectiveness of the education system to achieve four goals: establishment 

of a democratic society, realization of national growth, development of good 

citizenship and achievement of sustainable development. The information 

required in this research are gathered in a library and documentary method. 
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 261-280صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 

 تعلیم و تربیتدر نظام  یآموزش یاستگذاریس یکارکردها

 

 1رضا حیدریعلی

 ، تهران، ایرانفرهنگیاناستادیار مطالعات اجتماعی پردیس نسیبه دانشگاه 

 
 (24/12/98تاریخ پذیرش:  - 17/6/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده

هدف پژوهش، بررسی کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت است. پرسش اصلی این است 
های تحقیق از راه که فرایند سیاستگذاری آموزشی در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت چه کارکردهایی دارد؟ داده

ای گردآوری شد. سپس، با توجه به اهداف در نظر گرفته اکتشافی، تلفیقی و چندرشته متون علمی به شیوه مطالعه

کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در  ها و اطالعات به دست آمده در زمینهشده برای نظام تعلیم و تربیت، داده
گردید و مدل مفهومی پزوهش ارائه شد. بر اساس نتایج، فرایند سیاستگذاری بندی چهار مضمون و دوازده مقوله طبقه

سازی نهادینه»، «های غیرمادیخلق سرمایه»، «هنجارهای مدنی توسعه»آموزشی از طریق چهار مضمونِ کارکردی ِ
ایجاد »بیت شامل ، در تحققِ چهار هدف بنیادینِ نظام تعلیم و تر«آموزش حفظ محیط زیست»، «پذیری سیاسیجامعه

، اثرگذار «پایدار نیل به توسعه»و « پرورش شهروند خوب»، «کمک به رشد اقتصادی جامعه»، «ی دموکراتیکجامعه

 اسنادی است.  -ای ی گردآوری اطالعات، کتابخانهتبیینی و شیوه -است. روش تحقیق توصیفی

پذیری های غیرمادی، جامعهمدنی، ستترمایهتگذاری آموزشتتی، هنجارهای استتیستتکارکردهای  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ترین و اثرگذارترین نهادهای اجتماعی از مهم 1موزش و پرورشدر دنیای امروزی نظام آ
ساز و ترین کارگزاران و نهادهای تحولدانسته شده است. مدارس و مراکز آموزشی از مهم

های تفکر خالق و انتقادی، ی اندیشیدن، مهارتآیند. مدرسه شیوهآفرین به شمار میتوسعه
ی زندگی، ارتباطات و مشارکت اجتماعی گیری و حل مسأله و نیز چگونه زیستن و نحوهتصمیم

برنامه و طرحی برای ایجاد تحول و دگرگونی جامعه  آموزد. هرگونهرا به کودکان و نوجوانان می
توان موقعیت امر تعلیم و تربیت ره به جایی نخواهد برد و نمی بدون در نظر گرفتن جایگاه و

بنیان و رقابتی کنونی، نظام آموزش و نتیجه و فرجامی برای آن متصور شد. در جوامع دانش
های اجتماعی و کانون و محور اصلیِ ی ثقل نظامی نقطهپرورش، مدارس و معلمان به مثابه

های یافتگی در هر کشور در دورهی توسعهآیند. پایهشمار میی ملی به تحرک، پویایی و توسعه
ها را شود. نظام سیاسی از طریق فرایند سیاستگذاری باید این آموزشآموزش عمومی گذارده می

های ی خام انسانی مبدل به انسانهایی تبدیل کند که کودکان و نوجوانان را از مادهروش به گنجینه
رهنگ مشارکت فعال، آگاهانه، علمی، انسانی در امور جامعه گرداند یافته و دارای فپرورش

(Azimi Arani, 2005: 192توسعه .) یابد و کشوری که نتواند ملی بر محور نیروی انسانی تحقق می
دار برخوردار سازد و از آن در ها را از پرورشی جهتها را توسعه دهد و آندانش و بینش انسان

ی هیچ چیز دیگری برداری کند، قادر به توسعهی، اجتماعی و فرهنگی بهرهی اقتصادجهت توسعه
های مندی از شاخصنخواهد بود. امروزه، دوران مزیت دسترسی به منابع طبیعی در امکان بهره

مندی از نیروی انسانی محقق، المللی، جای خود را به مزیت بهرهتوسعه و موفقیت در رقابت بین
       است. نیرویی که قادر است منابع و امکانات الزم توسعه را بیافریندخالق و مخترع داده 

(Sarkar Arani, 2013: 2-3امر خطیر تربیت به عنوان فعالیتی سازمان .) یافته مبتنی بر پرورش و
و همکاری مدنی ناگزیر از توجه و  2های شهروندیآموزان برای ایفای نقشساختن دانشآماده

 4است. کارکردهای سیاستگذاری آموزشی 3«دولت»پرنفوذترین نهاد جامعه یعنی سیاستگذاری 
بدین جهت دارای اهمیت و درخور توجه پژوهشگران و تحلیلگران دانسته شده است که نوع 

کند در میزان توفیق هایی که نهاد دولت در این عرصه اتخاذ میها، تصمیمات و کنشسیاست
ی آموزش باکیفیت و تربیت صحیح شده، ارائهبینیه اهداف پیشنظام آموزش و پرورش در نیل ب

 .(Bell & Stevenson, 2006:60)آموزان بسیار مؤثر استدانش

                                                           
1 - Education 
2 - Citizenship Roles 
3 - State 
4 - Functions of Educational Policymaking 
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  یشناسوشر 

روش پژوهش توصیفی و تبیینی است که در سه مرحله به انجام رسید. در مرحله اول به 
استفاده از رویکرد اکتشافی، منظور شناسایی و احصای کارکردهای سیاستگذاری آموزشی با 

          های ها، مقالهو جستجوی متون علمی گوناگون، کتاب ای به مطالعهتلفیقی و چندرشته
های اینترنتی اقدام گردید. در مرحله بعد، ادبیات نظری گردآوری شده پژوهشی، پایگاه –علمی 

های مفهومی و تشابهات محتوایی های گوناگون براساس قرابتها و دیدگاهشامل تعاریف، نظریه
بندی شد. در مرحله سوم، با توجه به اهداف نظام ی کارکردی تلفیق و طبقهدر دوازده مقوله

های به دست آمده از کارکردهای سیاستگذاری آموزشی، تعلیم و تربیت و نیز با ترکیب مقوله
ه گردید. رویکرد پژوهشی چهار مضمون یا مفهوم اصلی استخراج شد و مدل مفهومی پژوهش ارائ

های علت ها رویکرد علّی است. پژوهش، علّی یا اکتشافی، شامل پرسشمناسب در این موقعیت
و معلولی است. این نوع پژوهش برای سیاستگذاری از این نظر اهمیت دارد که امکان کنترل 

ی ها برای توسعهدهد. دانشِ علترویدادها را برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری افزایش می
   ی پژوهش عّلی در سیاستگذاری است،های سیاستگذاری مناسب، که هدف عمدهمداخله

                  کند ای فراهم میدهد و مبنایی را برای سیاستگذاری در هر حوزهرهنمون ارائه می
(Pott & Springer, 2009: 126مبانی و چارچوب نظری این تحقیق بر پایه .) نظریه کارکردگرایی ی

ی مبتنی است. در این نظریه، چهار تکلیف کارکردی برای همه  2تالکُت پارسونز  1ساختاری
ها و فرایندهای نظام شود تا بخشتعیین شده است و بر این اساس سعی می« کنشی»های نظام

          یمجموعه»اجتماعی بر حسب کارکردها و پیامدهای آن تبیین و تحلیل شود. کارکرد، 
پارسونز با «. گیردهایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام میفعالیت

، 3تطبیق -ها ضرورت دارند: ای نظامتوجه به این تعریف، معتقد است که چهار تکلیف برای همه
 (.  ,2014Ritzer: 131-32) 6سکون یا نگهداشت الگو -4، 5یکپارچگی -3  ، 4دستیابی به هدف -2
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2 - Talcott Parsons 
3 - Adaptation  
4 - Goal Attainment  
5 - Integration  
6 - Latency (or Pattern Maintenance)  
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 هنجارهای مدنی توسعه

و نیز نیل به انسجام و یکپارچگی اجتماعی از  1«ی دموکراتیکجامعه»استقرار و تحکیم 
آید. بر این اساس، فرایند اهداف مهم نظام آموزش و پرورش کشورها در عصر جدید به شمار می

زندگی مدنی و نیز شرایط های سیاستگذاری آموزشی الزم است دانش، بینش، نگرش و مهارت
ی ذهنی، روحی و روانی مورد نیاز تربیت دموکراتیک شهروندان را فراهم سازد. اولین مقوله

است.  «گراییی كثرتتعميق روحيه»کارکردی سیاستگذاری آموزشی در قالب این مضمون 
رای تبدیل افراد یابند که بهایی رشد میآورد که در آن تواناییمدرسه محل تبادل نظری فراهم می
توانند آن نوع اهمیت قاطع و حیاتی دارند. مثاًل، مدارس می به شهروندانِ دموکراتیکِ شایسته

های های شرافتمندانه را برانگیزند و قابلیتای را بپرورانند که بلندپروازیهای دوستانهرقابت
اند، بیدار و ریمربوط به قضاوت و سخنوری را که برای گفت و شنودهای دموکراتیک ضرو

. اگرچه مباحث مرتبط با تربیت دموکراتیک از سوی فیلسوفان (Lipset, 2008: 97)تقویت کنند 
اند اما جان های گذشته از افالطون و ارسطو تا روسو و جفرسون ارائه شدهبسیاری در سده

ی قرار دیوئی در کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت این موضوع را به نحو عمیقی مورد بررس
را راهنمایی برای نیل به تجربه  یدهو سامان یبازسازداد. او هدف آموزش و پرورش به عنوان 

گرا ای دموکراتیک، آزاد، پوپا و پرتحرک و نیز پرورش شهروندان آگاه، فعال و مشارکتجامعه
ها نابرابریشود تا از تعارضات، ای تالش میدر چنین جامعه .(Dewey, 1916:122)دانسته است 

به معنای  2گراییهای قومی، نژادی، زبانی، طبقاتی و اجتماعی جلوگیری شود. کثرتو تبعیض
پذیرش تنوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز احترام به آراء و عقاید، اقوام، مذاهب، 

زشی بر این های گوناگون است. تکثرگرایی به عنوان یکی از کارکردهای سیاستگذاری آموزبان
ی عقاید ی تکثرگرا همهایده مبتنی است که هر طرح زندگی به طور برابر خوب است. در جامعه

(. رواداری Javidi Kalate & Mehrmohammadi, 2006: 70-71کنند )ی حضور پیدا میها اجازهو ارزش
گرایی، تعصب، جزمنیز بدین معناست که شهروندان در تعامالت اجتماعی و سیاسی از  3و تسامح

ی صدر و های مخالف پرهیز کنند و با سعهداوری و اعمال خشونت و زور در برابر اندیشهپیش
ی روادار آوری و تحمل داشته باشند. در جامعهها تاباغماض، نسبت به سایر مواضع و دیدگاه

افکار و عقایدشان ی بیان های اجتماعی اجازهو برخوردار از فرهنگ تساهل و تسامح، به اقلیت
های فردی شهروندان محترم شمرده شود، تنوع و تکثر و نیز آزادیاز سوی اکثریت داده می

ی آید. دومین مقولهگویی و سرکوب عقیدتی ممانعت به عمل میشود و از انحصار، تکمی
                                                           
1 - Democratic Society 
2 - Pluralism 
3 - Tolerance 
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تشویق خصلت »ی هنجارهای مدنی، کارکردی سیاستگذاری آموزشی از مضمون توسعه
مهارتی اجتماعی است که نیاز به تمرین و ممارست  1«مشارکت مدنی»است.  «جوییمشاركت

های یادگیری های آموزشی مناسب، ایجاد فرصتدارد و این امر با تدوین و طراحی سیاست
پذیر است. ها در مدارس و مراکز آموزشی امکاندرسی و اجرای آنهمکاری مشارکتی در برنامه

ی دموکراتیک دیوئی آن گونه اجتماعی است که اعضای آن ی جامعهشناختدر چارچوب جامعه
ترین شکل ممکن در عالئق متنوع سهیم باشند. هر نوع مانع یا سدی که در راه تعامل به وسیع

های نژادی، مذهبی یا اقتصادی، به مشارکت گروهی خلل گروهی قرار گیرد، همچون جدایی
ای را که به راستی گرایی مشترک جامعهی تجربهحیهکند. هر نوع استثمار انسان رووارد می

کند. ی مشترک انسانی تأکید میکند. دیوئی بر ماهیت تعاونی تجربهدموکراتیک باشد تضعیف می
یابد. تری تحقق یابد، امکان تعامل انسانی و رشد افزایش میبیش هر اندازه بین افراد مشارکت

و  3، ارتباط2ی سه عنصر اساسی است: اشتراکدربرگیرندههای انسانی تأکید دیوئی بر مشارکت
ی کارکردی مضمون سومین مقوله «خواهیپرورش منش آزادی»(.  ,2008Gotek :141-42) 4اجتماع
با آموزش و نهادینه ساختن اصول  5«تعلیم و تربیت دموکراتیک»ی هنجارهای مدنی است. توسعه

به عنوان یکی دیگر « آزادی»یابد. معنا و مفهوم می 8عدالتو  7، برابری6دموکراتیکی چون آزادی
ها و از اصول مهم برای تربیت دموکراتیک در نظر گرفته شده است که نیازمند فراهم شدن زمینه

های بنیادین و اساسی جوامع بسترهای سیاستگذارانه و قانونی است. آزادی که از ارزش
که در آن توانایی اندیشیدن، ابراز عقیده و اقدام به  باشد به معنای وضعیتی استدموکراتیک می

دور از اجبار، مداخله و قیدوبند وجود داشته باشد. آزادی بیان، آزادی دلخواهانه و به شیوه
مطبوعات، آزادی دسترسی به اطالعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی مذهبی و آزادی 

استیوارت میل آیند. جانی در جهان امروز به حساب میترین انواع آزاداقتصادی از جمله مهم
ای واحد یا به ها به شیوهی انساندلیلی ندارد که همه»گوید: ی آزادی میدر اثر کالسیکش رساله

ی معدود زندگی کنند. اگر فردی از میزان قابل قبولی از عقل سلیم و تجربه برخوردار چند شیوه
نفسه کند بهترین است، نه به این دلیل که فیزندگی انتخاب میباشد، سبکی که خودش برای 

          ترین و . معروف(Mill, 2016: 36)« بهترین است، بلکه به این دلیل که سبِک خودِ اوست

                                                           
1 - Civic Participation 
2 - Common 
3 - Communication 
4 - Community 
5 - Democratic Education 
6 - Liberty 
7 - Equality 
8 - Justice 
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آیزیا برلین است. معنای  ی سیاسی قرن بیستم،ی نظریهترین فیلسوف آزادی در حوزهپرخواننده
ن فرصت برای انجام عمل است نه خود عمل. این همان نوع آزادی آزادی از نظر برلین داشت

نامد و معتقد است اگر من حق داشته باشم که از دری که به می« آزادی گزینش»باشد که او می
حرکت در سر روی من باز است خارج شوم ولی نخواهم که از این حق استفاده کنم و آرام و بی

آزادی فرصت انجام فعل »ام. آزادی خود را از دست دادهتوان گفت که جای خود بمانم، نمی
. از لحاظ (Berlin, 2013: 53) «است نه خود فعل، امکان فعل است و نه لزومًا تحقق عملی آن

فلسفی اصل آزادی یا حریّت همچون تعلیم و تربیت از اهمّ حقوق آدمی است. به طوری که 
پذیر نیست. از این رو، یکی از اهداف کلی امکانتصور انسان واقعی بدون برخورداری از آزادی 

آموز با مفهوم آزادی، تفهیم ارزش اجتماعی آن و آموختن تعلیم و تربیت آشنا ساختن دانش
ی متربی به ویژه رشد اخالقی جانبهی رشد همهی صحیح از آن است. آزادی الزمهروش استفاده

کند که فرد بتواند زادی عقل وقتی تحقق پیدا می(. به نظر دیوئی آShokohi, 2006: 168-69اوست )
های اساسی و باارزش برای قضایای مختلف را مورد مشاهده و بررسی دقیق قرار دهد، هدف

های خود اقدام نماید خود انتخاب کند و با استفاده از وسائل مقتضی برای نیل به هدف
(Shariatmadari, 2008: 49اساسی .)ذهن»ساالر است، آزادی ی تفکر مردممهای که الزترین آزادی »

ساالری و است، زیرا بدون آن افراد برای رسیدن به کمال واقعاً آزاد نیستند. شرط اساسی مردم
ی آموزش و پرورش، پیش از هر چیز دیگر، پرورش تحت شرایط آزادی است ترین وظیفهمهم

(Shoarinejad, 2015: 468-69 .) 

 های غیرمادی خلق سرمایه

های غیرمادی )انسانی، اجتماعی و ی سرمایهفرایند سیاستگذاری آموزشی با ایجاد و توسعه
آفرینی فرهنگی(، در دستیابی نظام تعلیم و تربیت به هدف کمک به رشد اقتصادی جامعه نقش

ی این واقعیت دهندهیافتگی کشورها نشانی توسعهی اخیر در زمینهکند. تجارب چند دههمی
به مراتب از  1«ی انسانیانباشت سرمایه»است که در دنیای امروزی برای نیل به رشد اقتصادی، 

ی اقتصادی برخوردار است. معجزه 2ی طبیعیتری نسبت به سرمایهاهمیت و ارزش بیش
ی انسانی دانسته شده است. در مقابل، کشورهای شرق آسیا نتیجه و محصول انباشت سرمایه

خیز را به مند از منابع  طبیعی سرشار از جمله کشورهای رانتیری و نفتتوانی کشورهای بهرهنا
ی انسانی مرتبط دانسته شده است. به دلیل اهمیت عامل اقتصاد در توجهی یا غفلت از سرمایهبی
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یافتگی ی میزان توسعهبه عنوان متغیر مهمی در محاسبه 1«رشد اقتصادی»ها، سرنوشت دولت
آید. نظام آموزش و پرورش رسمی در فرایند دستیابی به رشد اقتصادی از وامع به شمار میج

آفرینی های مختلف تولیدی و خدماتی نقشطریق تأمین منابع و نیروی انسانی مورد نیاز بخش
شدن متصورند، زیرا ی انسانی جایگاه باالیی در عصر جهانیبرای سرمایه اندیشمندانکند. می

ها فایده و منفعتی نخواهند داشت. اندیشه، تالش و تدبیر انسان سایر منابع و سرمایهبدون 
اشتغال،  ها، استعدادها، خالقیت، سالمت،ها، توانمندیی انسانی شامل دانش، مهارتسرمایه

ها ی مردم و سایر صالحیتهای شخصیتی و اجتماعی، انگیزه یا روحیهمنش، عادات و ویژگی
ی ملموس و ناملموس موجود در شهروندان یک کشور است که آنان را قادر هاو شایستگی

ی ملی سود جویند. به لحاظ تاریخچه ادبیات نظری ها در فرایند توسعهسازد که از این تواناییمی
های متفکرانی چون آدام به نوعی در اندیشه 2ی انسانیی سرمایهاگرچه مباحث مرتبط با نظریه

د کینز و آلفرد مارشال مطرح شده بودند، اما این نظریه به طور منسجم در قرن اسمیت، جان مینار
را که از طریق آموزش و  سرمایه انسانیهمیت امتجلی شد. او  3شولتز تئودور بیستم در آرای

ی فیزیکی معرفی کرد و آن را ی طبیعی و سرمایهشود معادل اهمیت سرمایهپرورش حاصل می
گذاری برای آینده خواند. این تفکر در ی نوعی سرمایهمصرف بلکه به منزلهنه به عنوان هزینه و 

و  4ژاکوب مینسرچون  اعضای مکتب اقتصادی شیکاگوهای رشد اقتصادی که از سوی مدل
ارائه شدند، ابعاد  7و تریور سوآن 6و اقتصاددانان نئوکالسیکی نظیر روبرت سولو 5گری بکر

ی انسانی که در اثر آموزش صورت ، انباشت سرمایه8لوکاستری یافت. در مدل رشد گسترده
ی دولت از طریق اعمال مالیات در گیرد، خود موتور محرک رشد اقتصادی است. مداخلهمی

شود بازار محصول و پرداخت یارانه به فرآیند آموزش موجب ارتقای نرخ رشد اقتصادی می
فرایند سیاستگذاری آموزشی در این  ی کارکردی(. دومین مقوله57:1393)نیلی و دیگران،

-ی اجتماعی به روابط و ارتباطات بیناست. سرمایه 9«ی اجتماعیی سرمایهتوسعه»مضمون، 

ی اعتماد و همکاری جمعی، به های مدنی و اجتماعی، توسعهها و انجمنفردی، تشکیل گروه
گروهی و نیز دستیابی به  اشتراک گذاردن عقاید، احساسات و تمایالت و نیل به تفاهم جمعی و

ی دانش، هنر، مهارت و ی اجتماعی به منزلههای مشترک داللت دارد. سرمایهادراکات و ارزش
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های افزایانه از منابع و سرمایهی جمعی و همفردی شهروندان در استفادهتوانایی همکاری بین
پیوند نزدیکی دارد.  2«یی مدنجامعه»و  1«شهروندی دموکراتیک»ملی است و با مفاهیمی نظیر 

ی اجتماعی، فایق آمدن بر مشکالتی نظیر فقر و بیکاری و نیل به رشد ی سرمایهبرایند توسعه
ی اجتماعی شامل مواردی است که دو ویژگی ی جیمز کلمن، سرمایهاقتصادی است. به عقیده

های یرند و برخی کنشگرا مشترکاً دارا هستند: همگی بُعدی از یک ساختار اجتماعی را در بر می
کنند. همچنین، برخالف دیگر انواع مشخص ِافرادی که درون ساختار هستند را تسهیل می

ی اجتماعی ی اجتماعی ریشه در ساختارِ روابط درون و بین افراد دارد. سرمایهسرمایه، سرمایه
رابرت پاتنام، منظور از  (.Shojaei Bagini et al., 2008: 38ورای افراد و ابزارهای فیزیکی تولید است )

داند ها میی اجتماعی را وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکهسرمایه
ی اجتماعی نیز توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند. سرمایهکه می

کند که بدون اهداف مشخصی را فراهم میها مولّد است و امکان دستیابی به مانند سایر سرمایه
آن غیرقابل دسترسی خواهند بود. برای مثال، گروهی که اعضایش اعتبار خود را نشان داده و به 

ها هستند توان انجام کارهای یکدیگر اعتماد زیادی دارند نسبت به گروهی که فاقد این ویژگی
شکل  یاجتماع یهیسرما امایفوکو سیفرانس یده(. به عقPutnam, 2013: 287بسیار زیادتری را دارند )

باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد  است که یرسمریغی ملموسی از یک هنجار و نمونه
ی ای از هنجارهایی با مصداق عینی، به تشکیل سرمایهشود. چنین نیست که هر مجموعهمی

همکاری در گروه بینجامد و لذا با فضایل اجتماعی بینجامد؛ این هنجارها باید به ایجاد و افزایش 
کاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه، روابط متقابل و سنتی همچون درست

ای که اعتماد در آن به باور فوکویاما جامعه (.Fukuyama et al., 2010: 169-70)ها مرتبطند نظایر این
انان از آن با عنوان مشکل کنش یا عمل جمعی یاد شود که اقتصاددپایین است گرفتار چیزی می

اعتمادی از نظر اجتماعی مخرب است، زیرا اگر افراد صادقانه با هم برخورد کنند در کنند. بیمی
خواهد اولین نفری نمی       اعتمادی هیچ کس موقعیت بهتری خواهند بود، اما در وضعیت بی

کننده ای خودتقویتاعتمادی پدیدهازد. از آن جا که بیپردگیرد یا مالیات میباشد که رشوه نمی
افتد که تعادل سطح پایین نام دارد، وضعیتی که به نفع هیچ کس نیست، ای میاست فرد در تله

ی کارکردی سومین مقوله (.Fukuyama, 2018: 134-35)اما کسی جروت خروج از آن را هم ندارد 
 یهیسرما است. مفهوم 3«ی فرهنگیارتقای سرمایه»سیاستگذاری آموزشی در این مضمون 
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آن را  2و ژان کلود پاسرون 1یر بوردیوهای پیشناس به نامی که نخستین بار دو جامعهفرهنگ
توان آن را مطرح ساختند اشاره به دانش فرهنگی معینی دارد که افراد از آن برخوردارند و می

های اجتماعی ی رفتار در موقعیتکرد. آگاهی فرد از نحوهی اقتصادی تولید و مبادله مانند سرمایه
ی فرهنگی است. این شامل خاص مثالً مانند آگاهی از آداب معاشرت رسمی، نوعی سرمایه

-ی زبانی میشود که به طور خاص آن را نوعی سرمایهی سخن گفتن هم میآگاهی از نحوه

ها کند زیرا فرهنگی دیگر فرق میبه نقطهی فرهنگی از یک نقطه شناسند. محتوای دقیق سرمایه
های متفاوتی از آگاهی ارزش قائلند. خود ها و شکلهای مختلف برای مهارتفرهنگو خرده
یافته که به منش ی تنشده. سرمایهیافته و نهادینهیافته، عینیتی فرهنگی سه نوع دارد: تنسرمایه

گردد و بدین ترتیب به سادگی تار فرد باز میی اندیشیدن و رففردی هم معروف است به شیوه
توان با صرف وقت و متکامل ساختن خویشتن برای نمونه نیست. این سرمایه را می« مبادله»قابل 

ها، یافته از چیزهای مادی مانند کتابی فرهنگی عینیتپیشبرد خویش بهبود بخشید. سرمایه
چیزهای عینی ارزش اقتصادی معینی دارند ولی شود. این ها تشکیل میکارهای هنری و مانند آن

ها دارد. برای نمونه، چاپ نادری از یافته در آنی فرهنگی عینیتاین ارزش، بستگی به سرمایه
ی یک کتاب که متقاضی فراوانی داشته باشد به مراتب بیش از رونوشت یا چاپ جدید آن، سرمایه

یافته ی عینیتفاق موارد، آگاهی از این که سرمایهیافته دارد. در اغلب قریب به اتفرهنگی عینیت
کند که چیست و چگونه باید چیزهایی را که حاوی این سرمایه هستند شناسایی کرد ایجاب می

شده ی فرهنگی نهادینهیافته باشد. سرانجام، سرمایهی فرهنگی تنفرد دارای نوع درستی از سرمایه
شود ه نوعاً از طریق تحصیل یا دیگر نهادهایی کسب میی غیرمادی است کنوع دیگری از سرمایه

توان در بازار اقتصادی بخشند. این انواع سرمایه را می، عضویت یا مدرک می«شناسایی»که به فرد 
شده ی فرهنگی نهادینهی حقوق، نوعی سرمایهمبادله کرد. برای نمونه، مدرک تحصیلی در رشته

آن در یک دانشگاه معتبر حضور یابد که پس از دریافتش است، زیرا فرد باید برای دریافت 
 (. Muni et al., 2015: 426-27کرد )« مبادله»توان آن را با موقعیت اقتصادی و اجتماعی می

 پذیری سیاسیسازی جامعهنهادینه

های آموزش و ترین اهداف غایی نظاماز مهم 3«شهروندی خوب»ی از آن جا که تحقق ایده
در  4پذیری سياسیجامعهشود، سیاستگذاری آموزشی در چارچوب شمرده می پرورش کنونی
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از جذابیت زیادی  1ی ذاتاً ارتباطیکند. شهروندی به عنوان یک ایدهاین زمینه نقش مهمی ایفا می
باشد. در حقیقت شان میی زندگیبرخوردار است، چراکه متضمن همکاری میان افراد برای اداره

حاوی یک تضاد است، بدان معنا که این مفهوم عالوه بر حقوق،  2«صوصیشهروندی خ»مفهوم 
های ترین ارزش(. یکی از مهمFaulks, 2011: 9باشد )ی وظایف و تعهدات نیز میدربردارنده
طلب است. ای ذاتاً برابرگرا و مساواتاست. شهروندی مدرن پدیده 3«ارزشِ برابری»اجتماعی، 

خواهی استوار است. به این معنا که تمام شهروندان به عنوان از برابریاساساً شهروندی بر فهمی 
      ی سیاسی رسماً با یکدیگر برابر هستند و به یک اندازه حق برخورداری ازاعضای جامعه

های اساسی )مانند حق بیان عقیده، حق مشارکت، حقوق و وظایف شهروندی، برابری در آزادی
را( دارند. در این میان عواملی مانند عقیده، مذهب، جنس، نژاد، طبقه، مقابل قانون و نظایر آن 

ی خانوادگی و سن در برابری شهروندان تأثیری ندارد. برابری در روابط اجتماعی تبار، سابقه
ها به ها ارزشی برابر دارند و باید بر اهمیت ارتباط آنی انسانناشی از این عقیده است که همه

جان راولز در  (.Iranmanesh, 2015: 130-132)ی اعضای برابر اجتماعی تأکید کرد یکدیگر به منزله
های ی عادالنه، نابرابریکند که در یک جامعهاستدالل می« ای در باب عدالتنظریه»کتاب 

ها باید مختص اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: نخست این که این نابرابری
ها به روی ها باب آنی فرصتهایی باشد که تحت شرایط برابری منصفانهبه مناصب و مقام

ترین محروم ترین سود را برایها باید بیشهمگان گشوده است؛ و دوم این که این نابرابری
    ای برای. آموزش و پرورش به عنوان وسیله(Rawls, 2015: 84)اعضای جامعه داشته باشند 

ها به کودکان، شده است. آموزش و پرورش همگانی با آموختن مهارت سازی در نظر گرفتهبرابری
ها به یافتن جایگاه ارزشمندی در جامعه، نوجوانان و جوانان بااستعداد به منظور توانا ساختن آن

   ایجاد حسّ » (Giddens, 2014: 464کند )های ثروت و قدرت کمک میبه کاهش نابرابری
پذیری کارکردی بعدی این مضمون است. هدف از تعهد و مسئولیتی مقوله« پذیریمسئوليت

 4ی مدنیی کنشگران جامعهنظم بخشیدن و هماهنگ ساختن ارتباطات میان شهروندان به مثابه
است. حمایت و دفاع از قانون اساسی، آگاهی نسبت به مسائل عمومی، مشارکت در فرایندهای 

مقررات کشور، پرداخت مالیات، احترام به افکار و  دموکراتیک، احترام و اطاعت از قوانین و
عقاید دیگران، دفاع از تمامیت ارضی کشور، حفظ میراث فرهنگی و ملی و حفاظت از محیط 

ها و آید. مسئولیتهای شهروندان به حساب میترین تعهدات و مسئولیتزیست از جمله مهم
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3 - Value of Equality 
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  گردد و از تعامالت شهروندی میتعهدات اجتماعی موجب تقویت ارتباطات، پیوندها و 
کاهد. دانیل بل به وجود یک بحران در و فردی آن می گرایانه، سودجویانههای ذرهخصلت

داند، ارتباط ی مدرن میکند که به آن چه او آن را فرایندهای متعارض جامعهشهروندی اشاره می
 1توان وظایفا تمایز قائل شویم. میهدارد. در این جا مفید است که میان انواع مختلف مسئولیت

شوند و برای عدم احترام ی قانون مقرر میهایی تلقی نمود که به وسیلهرا آن دسته از مسئولیت
را باید داوطلبانه و تجلی همبستگی  2گردد. برعکس، تعهداتهایی تعیین میها مجازاتفرد به آن

اش برای اتکای بر ت یک جامعه تواناییی سالمو پیوند ذهنی فرد با دیگران دانست. نشانه
بسط »(. Faulks, 2011: 108-9تعهدات به جای وظایف تحمیلی برای حفظ لوازم جامعه است )

ی کارکردی سیاستگذاری آموزشی در این مضمون است. سومین مقوله «گراییفرهنگ قانون
دار مراجع و نهادهای صالحیتاالجرا است که از سوی آور و الزمای از قواعد الزامقانون مجموعه

گردد. برقراری و شود و در آن حدود وظایف و اختیارات شهروندان و دولت تعیین میوضع می
استمرار نظم و ثبات اجتماعی در جوامع دموکراتیک نیازمند پایبندی شهروندان به قانون است 

به معنای التزام افراد  3گرایینونشود. قاگرایی و قانونمندی یاد میپذیری، قانونکه از آن به قانون
ها و هنجارهای اجتماعی و نیز حاکمیت و حکومت قانون، در پرورش شهروندان به قواعد، ارزش

ی هنجارپذیری و روحیه خوب بسیار مؤثر است. عملی شدن این امر، به نهادی شدن فرهنگ و
قانون در شهروندان وابسته ها و عملکردهای منطبق با ها، ارزشمندی و ایجاد نگرشضابطه

ها، دولتمردان و سیاستگذاران ، حکومت قانون را پیروی افراد، بنگاه4است. فردریش فون هایک
داند که متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه طراحی، ی اصولی میاز مجموعه

اند با هم در صلح به یرفتهها پذتدوین و به اجرا گذاشته شده است. از نظر هایک این که انسان
سر برند و بدون این که اهداف مشترکی داشته باشند، منافع متقابل را دنبال کنند و تنها مقید به 

ترین کشفی است که بشر تاکنون کرده است. هنگامی که از قوانینی پیروی قانون باشند، بزرگ
م و بدین سان آزاد خواهیم بود. طرف است، تابع هیچ فرد و مقامی نیستیکنیم که عمومی و بیمی

ی اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و حکومت قانون اساساً بر این تأکید دارد که قانون بر همه
ها تفوق و اقتدار دارد و همه ملزم به پذیرش و احترام به آن هستند. دولت نیز مشروعیت سازمان

 (. Iranmanesh, 2015: 203-5گیرد )خود را از همین قانون می

                                                           
1 - Duties 
2 - Obligations 
3 - Committed to the Rules 
4 - Friedrich August von Hayek 
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 آموزش حفظ محیط زیست 

ای مهم                       شدن امر تربیت و نظام آموزش و پرورش رکن و مؤلفهدر عصر جهانی
متکی بر حفظ خدمات                  2«پایداری»آید. تحقق به شمار می 1«ی پایدارتوسعه»در دستیابی به 

مندی از جوامع منسجم و یکپارچه، نیازمند ، ایجاد محیط زیست پاک و سالم و بهره3بومزیست
خوانیم که مخرب نباشد و امکان سیاستگذاری آموزشی کارآمد است. توسعه را زمانی پایدار می

حفظ منابع )اعم از آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی، جانوری و ...( را برای آیندگان فراهم آورد. 
های ای محافظت شوند که نسلطبیعی پایه به گونهی پایدار اصل این است که منابع در توسعه

ی نسل کنونی تولید و مصرف کنند. شاید بهترین تعریفی که برای   کم به اندازهآینده دست
  5«ما ی مشترکآینده»با عنوان  4ی پایدار شده است تعریفی باشد که در گزارش برانتلندتوسعه

سازد، بدون آن یازهای زمان حال را برآورده میی که ناتوسعه»مطرح شده است:  1987در سال 
 Connelly et) «شان مایه بگذاردهای آینده برای ارضای نیازهایهای نسلکه از توانایی

al., 2012:2)  های ای است که نه فقط بهبود زندگی نسل حاضر، بلکه نسلی پایدار توسعهتوسعه
ی کارکردی سیاستگذاری آموزشی (. اولین مقولهZahedi, 2014: 5-6آینده را نیز در نظر داشته باشد )

که به تعبیر  6یطیمح ستیسواد زاست. « محيطیارتقای سواد زیست»در قالب این مضمون 
ی، ستیزطیمح مفاهیمدانش و درک دانسته شده، عبارت است از:  نوع سواد نیتریاتیح یونسکو

های خاک، آلودگی مرتبط باعضالت م ژهیبه و محیطیآشنایی با مخاطرات و پیامدهای زیست
 غذا،های طبیعی، روند افزایش جمعیت انسانی، آب، آگاهی از مشکالت مرتبط با زیستگاه هوا،

ها بوم ستیزها و حفظ مسائلی نظیر بهداشت و سالمت، دفع زبالهو  یانرژ مصرف روزافزون
شود که ضمن برخورداری یمحیطی به فردی باسواد گفته مبر این اساس، از منظر زیست است.

از اطالعات مرتبط با محیط زیست، توانایی شناسایی، توصیف، تحلیل، ترکیب، تفسیر و نیز 
پذیری محیطی را داشته باشد و با مشارکت فعال و مسئولیتارزیابی مسائل و مشکالت زیست

-زیستها به طور فردی و گروهی اقدام کند. اصطالح آموزش در راه حل معضالت و چالش

دانند، برای نخستین بار در سال محیطی میکه او را پدر سواد زیست 7محیطی را چارلز ای. روث
ها، سیر تحول، وضعیت فعلی کتابی نوشت که در آن به ریشه 1992طرح کرد، و در سال  1968
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نیز که از منتقدان نظام آموزشی  1محیطی پرداخت. دیوید دابلیو اوراندازهای سواد زیستو چشم
سواد کتابی منتشر کرد که عنوان  1990ی و از پیشروان آموزش محیط زیست است، در دهه

ی آمریکایی که تحول آموزشی را بر آن نهاد. این دو آموزشگر و پژوهشگر برجسته اكولوژیکی
ند و بر این باورند که ادانند، معتقد به اصالحات بنیادی در آموزش رسمیگشای اصلی میمشکل

های درسی گنجانده محیطی باید به صورتی یکپارچه در بسیاری از برنامههای زیستآموزش
های طبیعی دانسته شده است محیطی توان درک نظامپدیا سواد زیستی ویکیشوند. در دانشنامه

محیطی اد زیستی برخوردار از سوسازد و جامعهی زمین ممکن میکه زندگی ما را بر سیاره
داند حیاتش وابسته به این کند، چراکه میاش را نابود نمیای پایدار است که محیط طبیعیجامعه

محیط است. همان طور که خواندن طبیعت ثانوی باسوادان است، تفسیر و تحلیل و عمل برای 
برخوردار محیطی حفظ محیط زیست هم باید طبیعت ثانوی شهروندی باشد که از سواد زیست

است. از این حد نیز باید فراتر رفت و نه تنها زبان محیط زیست را فهمید، بلکه دستور زبان، 
ادبیات و معانی بیان آن را هم باید آموخت؛ و این به معنای درک اصول علمی و تکنولوژیکی، 

(، های معنوی )اخالقیها و واکنشهای ارزشی و نهادی و اجتماعی محیط زیست و کنشنظام
(. Rahadoost, 2008: 112-13انگیزد )ی ما بر میزیباشناختی و عاطفی است که محیط زیست در همه

ی کارکردی دومین مقوله 3«آموزش برای پایداری»یا  2«آموزش پایداری»ریزی برای تحقق برنامه
 یطیمحستیزهای شآموز عامهدف ی پایدار است. سیاستگذاری آموزشی در نیل به توسعه

ی ها نشان داده رابطهپژوهش است. یطیمحستیسواد زمند از آگاه و بهره شهروندانتربیت 
ی صحیح ی پایدار و کاهش آلودگی و استفادهمحیط زیست با هدف توسعه مستقیمی بین آموزش

ترین عاملی است که به تخریب محیط زیستی، بحرانیاز منابع وجود دارد. عدم آگاهی محیط
-اند برای مقابله با ایجاد و رفع آلودگیامد. هم اکنون سیاستگذاران نیز متوجه شدهانجزیست می

باشد. آموزش محیط زیست فرایند یادگیری است های محیط زیستی مؤثرترین روش آموزش می
های الزم برای مقابله دهد، مهارتکه دانش و آگاهی مردم در مورد محیط زیست را افزایش می

گیری آگاهانه و اقدام آموزد و موجب ایجاد نگرش، انگیزش و تعهد به تصمیمها را میبا چالش
گردد. آموزش محیط زیست برای پایداری ابزاری است برای مسئوالنه در برابر محیط زیست می

ی گسترده دارد بین آگاهیهای یورین و همکاران بیان میمحیطی. نتایج پژوهشسواد زیست
پذیری پیوند معناداری وجود دارد. وانان با حساسیت و مسئولیتمحیط زیستی در میان نوج

پذیری، مدارس محیطی و ایجاد حساسیت و مسئولیتترین مکان برای افزایش سواد زیستمهم
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های مرتبط با آن در ارتباط های درسی و فعالیتآموزان با محتوای کتابباشند؛ زیرا دانشمی
دانش و مهارت  -1زیستی باید شامل پنج حیطه باشد: هستند. هرث معتقد است سواد محیط

رفتار مسئوالنه  -5سازگاری با محیط  -4عوامل رفتاری )عاطفی(  -3منش  -2)شناختی( 
ی دانش، نگرش، مهارت و مشارکت یونسکو را حرکتی(. این پنج حیطه، چهار حیطه -)روانی

ای باشد که حداقل باید به گونه دهد. بنابراین عناوین آموزش محیط زیست در مدارسپوشش می
 «تأسيس مدارس پایدار». (Parishani et al., 2018: 10)ی مدنظر یونسکو را پوشش دهد  چهار حیطه

آموزان را توانمند دانش 1«مدارس پایدار»ی کارکردی سیاستگذاری آموزشی است. سومین مقوله
آموزد که برای ها و رفتارهایی را میمهارتها سازند تا زندگی پایداری داشته باشند و به آنمی

هایی نظیر تغییر اقلیم باشد به آن نیاز دارند. با پایدار شدن حل چالشاین که متربی بخشی از راه
شود. به طور همزمان پایداری جویی میهای مالی صرفهمدارس، در مصرف انرژی و آب و هزینه

ها را در کند و کیفیت زندگی آنآموزان کمک میبه بهبود بهداشت، رفاه عاطفی و جسمی دانش
سازد تا ها را قادر مینماید. مدارس بخشی از جامعه هستند و پایداری آنآینده تضمین می

تر و سبزتر برای زندگی باشد. انتظار یک تر، ایمنی محلی را کمک نمایند مکانی سالمجامعه
بعید است. سوق دادن مدارس به سمت و سوی ی پایدار بدون داشتن مدارس پایدار امری جامعه

ی ی شروع، مرحلهسازی، مرحلهی آگاهپایداری نیازمند طی کردن چهار مرحله است: مرحله
سازی ی آخر، بر اساس معیارهای تدوین شده به ارزیابی و کمّیی پاسخ. در مرحلهاجرا و مرحله
شود. کمیته به تحصیلی مبادرت می سالمحیطی مدرسه پس از یک نیمهای زیستنتایج فعالیت

سازی ابتکارات و اقدامات ارائه پردازد و مستنداتی را برای نهادینهی نتایج میارتباط و اشاعه
کنند. به دنبال های مدرسه استفاده میدهد. مدیران از اطالعات حاصله برای ارزشیابی فعالیتمی

شود که هدف پیگیری در مدارس تدوین میآن و بر اساس نتایج یک طرح پویا و مستمر برای 
         ای پایدار با اثرگذاری مثبت روی جامعه و محیط پیرامون استکلی آن ایجاد مدرسه

(Karimi and Enayati, 2012: 63) . 

 گیرینتیجه

ها، اقدامات و کارکردهایی است که نهاد فرایند سیاستگذاری آموزشی مشتمل بر سیاست
گیرد و مسیر نظام تعلیم و تربیت را در تحقق آموزش و پرورش در پیش میی دولت در حوزه

ی سیاستگذاری از آن جهت دارای اهمیت است که           سازد. این حوزهاهدافش هموار می
ساز به میزان زیادی های حکومتی تصمیمها و راهبردهای آموزشی نهادها و سازمانمشیخط

                                                           
1 - Sustainable Schools 
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ها مؤسسات آموزشی و مدارس است و در موفقیت یا ناکامی آن ی کیفیت عملکردکنندهتعیین
شده نقش بسزایی دارد. کارکردهای سیاستگذاری آموزشی ناظر بر تأمین، در نیل به اهداف تنظیم

ای تمهید و تضمین اهداف نظام تعلیم و تربیت در جهان امروزی است و با ایجاد جامعه
اسب و مداوم، تربیت شهروندان متعهد، قانونمند و دموکراتیک، برخوردار از رشد اقتصادی من

ی پایدار انطباق و همخوانی دارد. نوشتار گرا، و  نیز نیل به توسعهپذیر و مشارکتمسئولیت
حاضر با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد کارکردهای سیاستگذاری آموزشی و واکاوی آثار، نتایج 

ی دهندههای پژوهش نشانربیت تدوین گردید. یافتهو پیامدهای این کارکردها بر نظام تعلیم و ت
ی کارکردی که در چهار این امر است که فرایند سیاستگذاری آموزشی از طریق دوازده مقوله

اند قادر است نظام تعلیم و تربیت را در تحقق و دستیابی به اهداف بندی شدهقالب مضمونی طبقه
های ، مقوله«ی هنجارهای مدنیتوسعه»ونِ یاری رساند. بر این اساس، در چارچوبِ مضم

تشویق خصلت »، «گراییی کثرتتعمیق روحیه»کارکردی سیاستگذاری آموزشی شامل 
ایجاد »در دستیابی نظام تعلیم و تربیت به هدف « خواهیپرورش منش آزادی»و « جوییمشارکت

آموزشی در قالب مضمون کننده است. همچنین، سیاستگذاری مؤثر و تعیین« ی دموکراتیکجامعه
ی توسعه»، «ی انسانیانباشت سرمایه»های کارکردی مشتمل بر مقوله« های غیرمادیخلق سرمایه»

کمک به رشد »، نهاد آموزش و پرورش را در «ی فرهنگیافزایش سرمایه»و « ی اجتماعیسرمایه
ی مضموِن   ایهمددرسان است. افزون براین، سیاستگذاری آموزشی بر پ« اقتصادی جامعه

ایجاد » ،«یبرابر ارزش سازییدرون»های کارکردی با مقوله« پذیری سیاسیسازی جامعهنهادینه»
پرورش شهروند »، موجب تحققِ هدفِ «ییقانونگرابسط فرهنگ »و  «یرپذیتیمسئولحس 
ملی هدفی است که سیاستگذاری آموزشی ع« ی پایدارنیل به توسعه»گردد. در نهایت، می« خوب

ارتقای سواد »های کارکردی با مقوله« آموزش حفظ محیط زیست»شدن آن را از رهگذرِ مضمونِ 
رساند. با توجه به انجام می« یداریمدارس پا تأسیس» و «داریآموزش پای ارائه»، «محیطیزیست

کارکردهای های کارکردی و اهداف، مدل مفهومی به ارتباطات و پیوندهای معنایی مضامین، مقوله
 گردد:سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت بدین شرح ارائه می
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 های سیاستیوصیهت

گیران و نخبگان سیاسی در تدوین سازوکارها، راهبردها و اراده، تصمیم و حمایت تصمیم -
های کارکردی سیاستگذاری آموزشی، کارآمدی و راهکارهایی برای اجرایی شدن مقوله

 سازد.  توانمندسازی نظام تعلیم و تربیت در دستیابی به اهداف را میسر می
ی فرایند سیاستگذاری های گستردهها و قابلیتاز آن جا که آشنایی دولتمردان با ظرفیت -

ی سیاستگذاری اش در توفیق نظام تعلیم و تربیت، در ورود این حوزهکنندهآموزشی و نقش تعیین
ی سیاستگذاری بسیار مؤثر است، پیشنهاد ی دستورکاری چرخهی و مرحلهی سیاستبه پنجره

ی مطالعاتی تری در این عرصهشود پژوهشگران دانش سیاستگذاری به انجام تحقیقات بیشمی
 مبادرت ورزند.

گیری با توجه به ماهیت پیچیده، چندبعدی و متغیر مسائل آموزشی و تربیتی، بهره -
نظران در فرایند نفعان و صاحباندیشی و همفکری تمام ذیمعی، همسیاستگذاران از خرد ج

ی جلب همکاری جویانه، زمینهسیاستگذاری آموزشی امری عقالنی است. این رویکرد مشارکت
های فکر و نهادهای ها و اتاقهای داوطلبانه و نیز همراهی شبکهها و انجمنها، گروهاندیشکده

 آورد. ها پدید میتدوین و اجرای سیاستنهاد را در مدنی و مردم
-ها و مباحثات میاناندیشیها و تأمالت عمیق پژوهشگران علوم مختلف در همسنجینکته -

های نوآورانه و خالقانه االذهانی ایدهای در فرایندی دیالکتیکی، گفتمانی و بینای و بینارشتهرشته
توانند نظام تعلیم و تربیت هایی که میاندیشهآورد، پدید می یآموزش یاستگذاریس یحوزهدر 

آموزان را برای ایفای وظیفه ی روزمرگی و یکنواختی برهانند و دانشرا از گرفتار شدن در ورطه
 گرا آماده نماید. و نقش مدنی به عنوان شهروندانی مسئول و مشارکت

-سازی به حلقهتصمیمتمرکزگرایی، انحصارگری و تحدید قدرت و اختیار سیاستگذاری و  -

ی شهروندان، نهادهای مدنی و ی افراد و نهادهای حکومتی، امکان مشارکت فعاالنههای بسته
کند، هر گونه ابتکار، خالقیت و نوآوری را از بین نهاد و غیردولتی را سلب میهای مردمسازمان

شاند. بر این اساس، پیشنهاد کهای اجتماعی را به انزوا و انفعال میبرد و استعدادها و ظرفیتمی
گری و شود نهاد دولت در فرایند سیاستگذاری آموزشی با تمرکززدایی، کاهش تصدیمی

تر را مهیا ای، بستر الزم برای پویایی و تحرک بیشواگذاری اختیارات به سطوح محلی و ناحیه
 سازد.
آموزشی و تربیتی های ی سیاستایجاد محیط و فضایی امن و آزاد برای نقد منصفانه -

نگری و نظرورزی مسئوالنه در باب تصمیمات ی خردورزی، آیندهموجود و فراهم ساختن زمینه
و اقدامات دولت در امر آموزش و پرورش، از راهکارهای مؤثری است که سیاستگذاران آموزشی 
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ردها مبادرت ها و راهبمشیتر به ارزیابی، اصالح و بازنگری خطسازد با دیدی جامعرا قادر می
 ورزند. 

های درسی در ترسیم اهداف سیاستگذاران آموزشی، راهبردنویسان تربیتی و طراحان برنامه  -
آموزان در دنیای کنونی را مورد شناسایی قرار داده و متناسب با و اصول تربیتی، نیازهای دانش

-ها و مهارت. اطالعات، نگرشبینانه تنظیم نمایندهایی نوگرا و واقعها و برنامهاین نیازها، طرح

هایی است که مسأله از مؤلفهگیری و حلهایی نظیر تفکر انتقادی، خالقیت، توانایی تصمیم
 بایست مورد توجه قرار گیرند.

ها و نادیده گرفتن و نگری و توجه به برخی مقولهبعدی و محدود و یا بخشینگاه تک -
فرایند سیاستگذاری آموزشی را به دنبال خواهد داشت.  ها و ابعاد، ناکارآمدیغفلت از سایر جنبه

بر این اساس، الزم است تا سیاستگذاران آموزشی با داشتن نگرش و رهیافتی جامع، چندبعدی 
ی های کارکردی سیاستگذاری آموزشی، مسائل و مشکالت حوزهگرایانه به تمام مقولهو کل

 ی صورتبندی و عملیاتی نمایند.جانبههمه ای متوازن، متعادل وتعلیم و تربیت را به شیوه
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