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حال توسعه:  در کشورهای درسیاستگذاری اصالح آموزشی 
 1*سیاستیهای  و انتخابها  استراتژی

 
 12فرهاد نوایی

 شهرضا آزاد دانشگاه سیاسی شناسی جامعه دکتری
 (13/12/95: پذیرشتاریخ  - 15/10/95)تاریخ دریافت:  

 چکیده
 «سیاساتی  هاای  انتخاب و ها استراتژی: سیاستگذاری اصالح آموزشی در کشورهای درحال توسعه»

های اصاالح آموزشای و    ها و سیاستفرآیند اران در این کشورها کمک کند تاذتالش دارد تا به سیاستگ
هاا و   های سیاستی موجود برای آنها را بهتر درک کنند. این کتااب بار موتاوای انتخااب     همچنین انتخاب

مقااع  دوماین و   های دستیابی به اصالح آموزشی در سطوح مختلف سیستم همچون ابتادایی    استراتژی
های فرعای همچاون مادیریت  معلماان و نیای بارای اهادا  مختلاف کاه           سومین آموزش  برای بخش

آموزان متمرکی شده اسات. در   ای دانش ی حاشیهها گروههای آموزشی مدنظر دارند مانند دسترسی  سیستم
ایه انساانی و  گرا برای شناسایی تعهدات آموزشی بارای توساعه ناوآوری سارم     این کتاب  رویکردی کل

اجتماعی در اقتصاد جهانی  رشد اقتصادی پایدار  هارمونی اجتماعی و مشارکت بیشتر مادنی و براباری   
 فیآینده معرفی شده است.

 
هاای   ای  انتخااب  ی حاشایه هاا  گروههای آموزشی  توسعه  اصالح آموزشی   سیستم واژگان کلیدی:
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و ها  آموزشی در کشورهای درحال توسعه: استراتژیسیاستگذاری اصالح "کتاب 
گروه شده و  نگاشتهکه توسط ویلیام اچ. کومینگی و جیمی ویلیامی  "سیاستیهای  انتخاب

ده  دارای یک مقدمه و ه است آن را منتشر کرد 2008در سال  فیلد - انتشاراتی رومن و لیتل
 فصل است. 

جلد اول این کتاب را   ده  آنها در ابتدانوشته ش نویسندگاندر مقدمه کتاب که توسط 
های اصالح آموزشی پرداخته بود. فرآیندکنند که به بسترها و  می بصورتی گذرا مرور

های اصالح آموزشی توجه فرآیندبه بسترها و   دارند که در این مجلد می نویسندگان بیان
د را مورد بررسی قرار توانست صورت گیر می اصالح آموزشی هایی که در آن اند و روش داشته
های  تر بر موتوای اصالح آموزشی بویژه انتخاب به صورت مفصل  اند. ولی در جلد دوم داده

هد  نویسندگان در جلد اند.  آموزشی متمرکی شدههای  سیاستی برای بهبود بخشیدن به سیستم
رییان  و برنامهان سیاستگذارسیاستی بوده که های  سازی انتخاب دوم )از دید خود آنها( فراهم
نویسندگان تاکید  متن موورِ ظریف اصالحات  مطابقت دهند.های  بتوانند بپذیرند و نیی با بسته

 هاست. دارند که هد  آنها تجویی نبوده بلکه بوث اصلی  در خصوص انتخاب
رود؟ به سوی یک چارچوب  نمی چه کسی در جهان به مدرسه" در فصل اول با عنوان 

که به قلم جیمی اچ. ویلیامی نگاشته شده   "ای آموزش جوانان و کودکان حاشیهسیاستی برای 
گرفته در حوزه آموزش  بسیاری از جوانان  های صورت کند که اکثر تالش می نویسنده استدالل

ی ها گروهگیرد و یا فاقد اثربخشی هستند.  در جهان را در برنمیای  ی حاشیهها گروهو کودکان 
کنند.  می متعددی را تجربههای  مشمول عرد اجتماعی بوده و اغلب ممنوعیت عموماًای  حاشیه

یی  در شرایط بسیار سختی قرار دارند که امکان ها گروهسایر جوانان و کودکان در چنین 
بویژه ای  جوانان و کودکان حاشیه سازد. می آموزش عبیعی و نرمال را بصورت بالقوه غیرممکن

پذیر هستند که اغلب  آسیبها  و بیماریها  مچون فقر  جنگدر مقابل مشکالت بیرگتری ه
مستلیم   با آن روبرو هستندای  ی حاشیهها گروهقابل دیدن نیستند. شرایطی که این 

هایی  ه کرده و مسئولیتظصورت جدی مالحه رویکردهایی است که نیازهای مختلف آنها را ب
نویسنده تالش دارد تا با رویکرد  در سطح کلی جامعه برای برعر  کردن آنها ایجاد کند.

ی ها گروهآموزشی در ارتباط با های  یابی و توصیف دقیق و آماری نشان دهد که سیاست مشکل
و همین امر نیی باعث شده تا جمعیت انبوهی اند  حاشیه تا چه مییان ناکارا و یا ناکافی بوده

ان آموز دانشربی از تعداد سر ببرند. بنابراین ضمن ارائه شواهد تجه بدون آموزش رسمی ب
پردازد. بر همین اساس است که در پایان به  می به شناسایی نیازهای آموزشی آنها نییای  حاشیه

مختلف های  یابد. چارچوب نویسنده شامل حوزه می دست ها گروهچارچوبی برای آموزش این 
و ها  نگرش افیایش آگاهی عمومی  اقتصادی  سیاسی  اجتماعی و آموزشی است از جمله:
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که به خواست سیاسی و حمایت پایدار برای تغییر بیانجامد؛ تصویب قوانین ای  آگاهی به گونه
اجرای بهتر یا تقویت قوانین و  .؛پرستی و .. مورد نیاز مانند قانون حمایت  ضد نژاد

 مدیریتی و اجرایی.های  موجود و بازنگری در قواعد و روشهای  سیاست
که  "رشد و تکامل کودکان خردسالسیاستی برای های  انتخاب " در فصل دوم با عنوان

نویسندگان معتقدند  توسط جلوئه او. گارا  لییا النگ و امیلی وارگاس بارون نگاشته شده 
رشد و "تواند از معبر سیاست  می حاکی از آن است که مناف  عوالنی مدتی شواهد فراوانی

بوجود   کنند می وانانی که در شرایط فقر زندگیدر آینده برای نوج "تکامل کودکان خردسال
فرزندپروری منسجم  اثربخش و های  که برنامهاند  بیاید. بنابراین کشورها به این نتیجه رسیده

 انجامها  دبستانی موور در قبال کودکان خردسال که قبل از ورود به مدارس یا پیش جامعه
های  و برنامهها  سیار ضروری است. سیاستب  پذیر جهان بویژه برای کودکان آسیب  گیرد می

 دبستانی در برخی کشورهای در و آموزش پیش "رشد و تکامل کودکان خردسال"معطو  به 
بومی کرده است. در های  و برنامهها  دیگر کشورها را تشویق به اتخاذ سیاست  حال توسعه

مطالعه جهانی در یک  کنند. می حال حاضر بسیاری از این کشورها در این مسیر حرکت
اثربخشی   -   هیینهرشد و تکامل کودکان خردسالهای معطو  به  خصوص سیاست

بهایی برای تکاپوی ملتها جهت  بایست مناب  گران می ها  معاوضات و تاثیرات سیاستی انتخاب
بهبود آموزش و رشد کودکانشان باشد. نویسنده در بخشی از توقیق به بررسی موتوای 

المللی  روندهای سکوالر و  بینهای  پردازد و به چارچوب می کامل خردساالنسیاست رشد و ت
ای  پردازد. نکته می موجود و مشکالت همراه با آن همچون ایدز  ماالریا  فقر و ... دموگرافیک

همسویی و مالزمت دو پدیده عدم ورود به مدرسه و   کند می که نویسنده با زیرکی به آن اشاره
مولی و قومی و مذهبی است. از های  با ورود آنها به مناقشات و جنگ عدم تجربه آموزش

های  توان به چارچوب نسبتا جام  آن در بررسی مکانیسم می جمله نقاط قوت این پژوهش
مربوط به های  و سیاستها  آن  چارچوب برنامههای  سیاستی عرح مذکور  شکل دهی به برنامه

 توسعه سیاستی آن اشاره کرد.های  و چالش رییی و سیاستگذاری رییی  برنامه عرح
سیاستی برای کسب موفقیت و برابری های  انتخاب"ویلیام کامینگی در فصل سوم به بررسی 

المللی در  ی بینها سازمانو ها  رغم اینکه دولت یپرداخته و معتقد است عل "در آموزش اولیه
های  د متعددی برنامهموار ادی و گسترش آگاهی هستند و درسو کن کردن بی جستجوی ریشه

حال هنوز افراد زیادی هستند که به  با این  اند برای آموزش عمومی بکار گرفتهای  پیچیده
آموزشی های  باشند. به روشنی برنامه نمی قادر به خواندن 1945و یا  1978های  نسبت سال
ینکه چه چییی در مورد ا بخش عظیمی از شهروندان جهان را نادیده گرفته است.  اجرا شده

به  یابی دستاجراشده در های  توان نتیجه گرفت که برنامه می  در این میان اشتباه بوده است



 1396 بهار، 1   ، شماره3   پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                     206

آموزش مدرن کدامند و چه های  نویسنده در توضیح اینکه مودودیتاند.  پیشرفت ناتوان بوده
 شمارد: چییی باید تغییر کند موارد متعددی را برمی

 انطباق با وضعیت استاندارد تمایل دارند و اغلب در تدوین شده به سمت های  برنامه
بطور خاص اند.  اجرا شده  هایی که جمعیت متمرکی است شهرهای بیرگ و مکان

 :که دهند می اجرا شده پیشنهادهای  برنامه

 جداگانه و مقاع  منفک عراحی شده است.های  یک مدرسه بر مبنای کالس -

 دستور زبان شهری را به رسمیتمعموالً رییی شده که  یک آموزش برنامه -
 .شناسد می

 کتابهای درسی تولید شده -

و مطابق یک برنامه اند  معلمان برای ترتیبات استاندارد  آموزش دیده -
 مووری و ارتقای نردبانی که در دفتر بوروکراتیک مرکیی صورت دستمید
 گیرند. می پاداش  گیرد می

ی مستقل از خواست ذ تصمیماتاصول تعیین شده از مرکی که دارای اقتدار اتخا -
 جامعه هد  است.

پیوند به مثابه واحدهایی  بجای جوامعی همیک سیستم مالی مرکیی که به مدارس  -
هایی که با آن روبرو هستند یا  کند و به همه مدارس به مثابه چالش می منفک نگاه

 کنند. می مناب  مستقل و برابر برخورد

  رویکردهای منوصر به فرد است که ممکن اصالح چنین سیستمی نیازمند جستجوی
 کالس چند مقطعی  مواد درسی متناسب مولی  اعضاء آموزشی داوعلبهای  است اتاق
 العملی در زبان مولی را دربرگیرد. ان و معلمان خصوصی( و دستورآموز دانش)شامل 

 این   آموزشی اصلی بر مدارس تاسیسی توسط مرکی استهای  که تمرکی سیستم حالی در
شان باشد. مناعق دارای رهبران  بایست مطابق با مناعق و نیازهای آموزشی می امر

توانند به عنوان شریک در آموزش تلقی شوند و به شناسایی  می مشروعی هستند که
مناب  و پیشنهاد رویکردهایی که با مختصات مولی همسو باشند کمک  جها  بسی اولویت

  د.نرویکردها را فراهم ساز وها  د و زمینه تداوم سیاستنکن

 منجر به  تواند می  شود می بندی بودجه مرکیی زمانی که از عریق واحدهای اداری کانال
 دهی شود. و ترتیبات گیا  و هدرها  دستورالعمل

راهکارهای نویسنده با استناد به دالیل تجربی که از کشورهایی همچون چاد و پاکستان و ... 
ر گرفتن بستر بومی است: افیایش دسترسی ظعین حال مبتنی بر درنساده و در   بدست آورده

او همچنین با بررسی کشورهای آفریقایی به .  ..به مدارس  دسترسی به مدارس مسجدی و .
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درسی و جبران کمبود های  مواسبه دقیقی از مییان بودجه الزم برای ساخت مدارس  برنامه
 شود. می جمله نقاط قوت پژوهش موسوبزند که از  می در این کشورها دستها  معلم
عنوان فصل چهارم این کتاب است که توسط  "سیاستی در آموزش غیر رسمیهای  انتخاب"

منصور احمد نوشته شده است. آموزش غیر رسمی چه به عنوان عنصر کلیدی یادگیری 
رسمی خارج  بخشی و از شکل جانبه تلقی شود یا به عنوان ابیاری برای تنوع العمر یا همه مادم

های  در درون پارادایم بایست می هنوز هم  و نهادهای آموزش متعار  دیده شودها  کردن برنامه
 تغییر اجتماعی عمل کند. آموزش غیر فرآیندقدرت در توسعه ملی و های  روابط و اولویت

هاست. اینکه چگونه آموزش رسمی اثربخش و  ذاتی در این پارادایمهای  رسمی موضوع تنش
به عور قابل توجهی بستگی   به اهدا  آموزشی بکار گرفته شود یابی دستتواند برای  می راکا

 در یک مویط سیاسی و اجتماعی بیرگتر حل و فصلها  به این امر دارد که چگونه این تنش
است که ای  آموزشی مسئله فرآیندخوبی توجه دارد که ه شوند. نویسنده به این نکته ب می

یی است که توت تاثیر آن قرار دارند. لذا از دید او  ها گروهیری تمامی افراد و گ نیازمند تصمیم
تواند در  می آموزشی فرآیندکنند که  می این اعتقاد عملبر اساس متخصصین تعلیم و تربیت 

این  سهیم باشد. بسیاری از عرفداران آموزش غیر رسمی برها  ایجاد تغییرات در درون پارادایم
 این امر  در حقیقت رسالت اصلی آموزش غیر رسمی است.که اند  باور

های  بدیل و انتخابهای  یادگیری برای تمامی مدل"اش هارتول در فصل پنجم با عنوان 
به اهدا  توسعه هیاره  ناتوانی  یابی دستبیرگترین مان  در که معتقد است  "سیاستی 
شان است. نه  رگی از جمعیتبیهای  آموزشی فقیرترین کشورها در آموزش بخشهای  سیستم

  گیرند بخش عظیمی را در برمی - به آموزش یابی دستبر حسب مییان  -تنها کودکان موروم 
گیری شده بودند  زندگی جهتهای  آموزی و مهارت دولتی که به سمت سوادهای  بلکه آموزش
 به اهدا  خود شکست خوردند. این شکست پیامدهای متعددی برای یابی دستنیی در 
های  هذا مدل آموزش ملی و توسعه اقتصادی و مناب  انسانی در پی داشته است. م های  سیستم

حکومتی صورت  غیری ها سازماناز عریق معموالً تکمیلی جهت تجهیی مدارس ابتدایی که 
این توانایی را نشان دادند که بصورت موثری به آموزش مناعق موروم و جمعیت   گرفته است

حال تعداد  دولتی رسمی انجام دادند. با اینهای  این امر را بهتر از سیستم عموماًآن بپردازند و 
بخش های  در درون برنامه خود راهای  و همکاریها  سیاست کمی از کشورها هستند که

 تکمیلی بنا نهند.های  خود را بر مبنای این مدلهای  ند تا بصیرتا هآموزش ملی توسعه داد
بخش ششم کتاب است که ویلیام  "به آموزش یابی دستهایی برای افیایش  انتخاب"

مرکی ثقل اصالح   آموزشی یابی دستبهبود  که کومینگی به آن پرداخته است و معتقد است
رسد که افیایش دسترسی به  می آموزشی در عول دو دهه گذشته بوده است. اما اغلب به نظر
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آموزشی است. های  منظور نویسنده تغییر نسبت مولفه بهای کیفیت آموزشی انجام گرفته است.
ها  مشاهده کرد که در برخی سیستم آموز دانش - توان در نسبت معلم می از دید او این هیینه را
های  ان فاقد کتابآموز دانشبینند و  نمی آموزشها  رسیده است؛ معلمای  به سطح هشدار دهنده

خواهد به این نتیجه برسد که  می ده در حقیقتدرسی و سایر مواد آموزشی هستند. نویسن
 "آموزش عمومی دارای کیفیت پائین"شود که او آن را  می کمبود مناب  اصلی منجر به چییی

 نامد. می
جهانی آموزش برای  اعالمیه" کومینگی برای کسب پشتیبانی نظریه خود در این بخش به 
تمرکی بر "دسترسی و برابری  از نیاز مبرم به عالوه بر تاکید بر بهبود  جوید که می تمسک "همه

کند که با  می گوید. نویسنده سپس عیفی از اصالحات را معرفی می سخن "حصول یادگیری
اصالحات مورد اند.  هد  تاثیرگذاری مثبت بر کیفیت آموزش در ترتیبات خاص اجرا شده

یه  بهبود آموزش روستایی اولهای  توصیلی  آموزشهای  دوره د:نباش می نظر شامل موارد زیر
  بهبود کیفیت از 1برنامه آموزش غیر رسمی در مدارس جدید بطور مثال در کلمبیا از عریق

گرایی  ای )بطور مثال در نیجریه و گواتماال(  مواد درسی دستوری  حرفه آموزش دو زبانهعریق 
ن برگیاری گوناگون همچوهای  تقویت و غنی کردن معلمان از عریق برنامهو  و آموزش

رسد که بهبود کیفیت آموزش شاید  می ها. کومینگی در پایان به این نتیجه سمینارها و کارگاه
وزش مناف  مستقیمی بیرگترین چالشی باشد که امروزه معلمان با آن روبرو باشند؛ کیفیت آم

معرض آموزش در مدارس قرار دارند. وی همچنین یک عنصر  بردارد که دربرای کسانی در
کند و آن غلبه بر شبهه ترک  می هظنی را عالوه بر میایای عینی در کیفیت آموزش مالحروا

جوانانی که در ابتدا در   تر جایی که کیفیت آموزش مناسب باشد به عبارت دقیق مدرسه است.
بیشتر از افراد دیگر احتمال دارد که به آموزش و   اند خصوص ارزش آموزش تردید داشته

دگی تشویق شوند. در واق  از این عریق رابطه بین مهارت آموزی و سایر زنهای  کسب مهارت
 شود. می فردی افراد توضیح دادههای  مولفه

با  "ابیارهای سیاستی برای بهبود آموزش"ماریا ترزا تاتو در بخش هفتم کتاب با عنوان 
گیرد.  می در ابتدای بوث خود روندی مشابه بخش قبل را در پیش  تاکید بر کیفیت آموزش

هایی است که منتج به  هد  نویسنده در این بخش تاکید بر انواع اصالحات و سیاست
ملی شده که تالش دارند تا کیفیت آموزش و یادگیری را از عریق مداخالت های  سیستم
تولید و حفظ بستر تربیت معلمان ها  موور بهبود بخشند. بطور کلی هد  این سیاست معلم

گونه که بستر خاص هر کشوری آن را  آن –و تقویت رقابت معلمان کنونی دارای کیفیت باال 
حال رشد جهانی است.  و نیی وادار کردن آنها به مشارکت در اقتصاد در – کند می تعریف
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( 1پردازد:  می به این اهدا  یابی دستنویسنده سپس به معرفی ابیارهای سیاستی الزم برای 
( آموزش و تربیت افراد در 2  ای این حرفه مناسب هستندبکارگیری و انتخاب افرادی که بر

( گماردن و 3 مهارت  دانش و استعدادهای ضروری برای تربیت معلمان با کیفیت های  حوزه
( معرفی و ارائه اصالحات برای تغییر سیستمی که در آن افراد 4 و دوام حضور در حرفه مذکور

)مانند افیایش استانداردهای رقابتی  ب کننددر آن حرفه وارد شده یا آموزش معلمان را کس
 (.آمریکاهای  شناسایی آموزش معلمان بطور مثال در انگلستان و در بسیاری از ایالت

سیاستی های  تجربی  انتخابهای  کند تا با استفاده از داده می در این بخش تالش نویسنده
مورد آزمون قرار   معلمانای  تر چرخه زندگی حرفه مذکور را در درون یک چارچوب گسترده

دهد و سپس آنها را به نتایج قابل انتظار مانند فراگیری دانش معلمان  کنش آموزشی موثر یا 
ان پیوند زند. به همین دلیل و با استناد و مطالعه همین نتایج عینی و آموز دانشدستاوردهای 
رسد که  می به این نتیجه  آوری شده از سایر کشورهاست که نویسنده این بخش شواهد جم 

شان )مانند خط  یفرآیندو پویایی  آیا این ابیارهای سیاستی بخشی از برنامه اصالحی بیرگتر
رغم استناد نویسنده این بخش  یعل یا نه؟ سازی( است + نهادی ارزیابی + عرح + اجرا مشی +

 فی و تجربی رنجدر زمینه شواهد کا ضعفبه تجربیات کشورهای دیگر  استدالل وی از نوعی 
برد: بطور مثال بسیاری از مطالعات مربوط به آموزش معلمان و تاثیرات آنها تاکنون ناکافی  می
بطور مثال توقیقات مربوط به شناسایی   اند زیرا آنها بخشی از مطالعات بیرگتر بوده  اند بوده

اصی و جام  برای مباحثات مربوط به کارایی مدارس پیش دبستانی. بنابراین یک مطالعه اختص
 .مورد نیاز استآشکار کردن زوایای گوناگون و پنهان حوزه آموزش معلمان 

ش معلمان و نتایج آن )مانند آموزو معیارهای مشخص کننده ها  از آنجایی که شاخصه 
که ها  رابطه این شاخصه  اند ها( بصورت ناقصی تعریف شده و کنشها    تدریس  نگرشدانش

ان  تاثیرات احتمالی آموزش آموز دانشبا دستاوردهای اند   گردیده بصورت معیوب توصیف
توان نسبت دقیق و تجربی  نمی  تر کند. به عبارت دقیق می معلمان بر این دستاوردها را مبهم

رغم تالش نویسنده  یعل ان و آموزش معلمان برقرار کرد. بنابراینآموز دانشمیان دستاوردهای 
به مطالعات ای  یندهآنیاز فیکه رسد  می آموزش معلمان  به نظر برای نشان دادن نقش کیفیت

هایی در  شود که بتواند بصیرت می شناسی تماییات رقابتی احساس مطابق گونه  موور مشی خط
ه تماییات متنی ظان و مالحآموز دانشمعلمان  تداوم یادگیری های  خصوص آموزش و کنش

 ارائه دهد.
های  هایی برای بهبود مدیریت سیستم انتخاب" عنواندیوید چاپمن در بخش هشتم با 

هایی برای بهبود  کند تا تغییر ماهیت مدیریت آموزش و ظهور فرصت می تالش "آموزشی
نده این است که تقاضا راعتقاد نگا دهد.  آموزشی را مورد بررسی قرارهای  مدیریت سیستم
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درباره ها  به تغییر نگرشبرای مدیران آموزشی در کشورهای در حال توسعه در واکنش 
همسو با مراحل تکاملی توسعه های  بندی سیاستی و نیی تغییر اولویت های صورتفرآیند

جهت بهبود   ها آموزشی متوول شده است. فهم این تغییرات بنیادی برای آزمون انتخاب
مفهومی برای های  آموزشی است. وی در ابتدا به جستجوی چارچوبهای  مدیریت سیستم

به منظور شمولیت   2و مدیریت 1پردازد و ضمن متراد  گرفتن سرپرستی می ت فرضیه خوداثبا
بانی و  رییی  اجرای برنامه  هماهنگی  سرپرستی پرسنل  دیده هایی همچون برنامه فعالیت

بنیادین و های  هایی که تالش ارزیابی  دو چارچوب مفهومی را برای فهم تغییر ماهیت چالش
با آنها روبرو هستند  - د آموزش در کشورهای در حال توسعه صورت گرفتهبرای بهبو - اصلی
 آموزش را از دریچه لنیهای توولیهای  داند. چارچوب نخست؛ توسعه سیستم می را موثر
آموزشی تمایل داشتند تا های  سیستم  در عول چهار دهه گذشتهکه دهد  می نگرد که نشان می

( عرفداری از 2  ( افیایش سری  اولیه در دسترسی1در فازهای سه گانه به پیش روند: 
( اخیراً تاکید بر تنوع بخشی. نویسنده معتقد است 3و  تکه بر کارایی تاکید داشته اسای  مرحله
هر کدام از این مراحل در مدیریت مسائل و موضوعات و نیی چییی که مدیریت موثر را که 
شان  با همدیگر تفاوت دارند.  موفقیتدهد و همچنین آمادگی مدیران و ارزیابی  می شکل

بندی  برای صورتای  سه گانههای  رهیافت  چارچوب دومی که نویسنده اختیار کرده است
سیاستی است که او از آنها به عنوان رویکرد مهندسی  رهیافت سازمان صنعتی و رویکرد 

 کند.  می پاسخگویی سیاسی یاد
حال توسعه با  دیریت آموزش در کشورهای درچاپمن برای بیان تغییرات و اصالحات در م

ابتدا به شناسایی و معرفی سبک مدیریتی قدیمی در حوزه   استفاده از یک روند منطقی
مدیریت  که این اساس معتقد است پردازد. بر می مدیریت آموزش در این دسته از کشورها

مشی  ه که در آن خطمبتنی بر مدل هرمی بود  آموزش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
و ها  بندی توسط وزارتخانه مرکیی آموزش در قالب دفاتر  تقسیمها  و سازماندهیها  ملی  برنامه

و ای  استانی  منطقهای  شود و این وزارتخانه اصلی سپس از عریق شبکه می واحدها سازماندهی
 عمل  ندمرکیی در مدارس هستهای  دفاتر بخشی آموزش که مسئول تضمین اجرای سیاست

این وزارتخانه و وظایف آن شامل های  کند. وی سپس به معرفی هر کدام از بخش می
 وزارتخانه مرکیی  سطوح میانی  وازرتخانه مذکور و مدیریت سطح مدارسهای  مسئولیت

کند.  می سراشیبی عملهای  به مثابه سلسله مراتب این هرم اغلب که پردازد و معتقد است می
روندی از باال به پائین است   "تفکر"بر این مفروض است که در این سازمان  مفهوم اخیر مبتنی

و عملکردهای آموزش تمایل دارند که در سیلوهای جداگانه با ساختاری رو به پائین و 
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پس از این آسیب شناسی و معرفی  د.نفرعی عمل کنهای  اعالعات اندک در جهت
حال توسعه  چاپمن به معرفی فازهای اصالح بندی رایج مدیریت آموزش در جهان در  صورت
آموزش بسیاری از کشورها از عریق سه فاز های  سیستم که پردازد. او معتقد است می آموزشی

مختلف و در برخی مواق  به های  های مختلف و نرخ اما در زمان 1چارچوب توولی ولموند
مفهومی توولی  گسترش  در فاز اول  بر مبنای چارچوب دالیل گوناگون صورت گرفته است.

دسترسی )در واکنش به تقاضای فیاینده برای دسترسی به آموزش عمومی که اغلب در 
کشورهای آزاد شده از بند استعمار صورت گرفت( رشد کرده است. در حقیقت سیر آموزش 
از نخبگان به توده مردم کشیده شد. ازدیاد مدیران آموزشی و پیچیده شدن حداکثری 

 اتمییه شدن وظایف مدیریتی در این فاز صورت گرفت.  سرپرستی و های مسئولیت
رسد با توسعه  می تر عمومی شدن آموزش که به نظر با گسترش دسترسی و به عبارت دقیق

کارایی "فاز دوم یعنی   اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی و نیی فشارهای سیاسی صورت گرفت
 نمود پیدا کرد. "بیشتر
در خصوص آموزش  مورکی برای ها  ترکیب شده با تداوم نگرانی  یجتوجه فیاینده به نتا 

بخشی  در برخی کشورها شد که با ویژگی توجه جدید به تمایی "بخشی تنوع"فاز سوم یعنی 
ان آموز دانشبخشی در نیازهای آموزشی  بیشتر در حمایت از مدارس و توجه بیشتر به تنوع

الیامات مراحل مختلف است. به عور مثال   جه داردمنجر شد. نکته مهمی که نویسنده به آن تو
  شود می دنبالها  سازی توسط حکومت بخشی و تمایی به نسبتی که تنوع  در مرحله سوم

مانند افیایش معلمان زن  توجه بیشتر به مدارس   دنده می جدیدی نیی خود را نشانهای  مولفه
رغم سیر توولی  یکه علای  حال مسئلهدر استفاده از تکنولوژی. در عین  خصوصی و پیشرفت

مشارکت دادن مدیران   حال توسعه  هنوز حل نشده است این مدیریت آموزش در جهان در
 است.ها  گیری آموزشی در تصمیم

آموزشی برای ارتقای های  سیاست"نوئل ا . مک گین در فصل نهم کتاب در خصوص 
کند تا به متن اجتماعی که در آن مفهوم  می سخن گفته است. وی ابتدا تالش "انسجام اجتماعی

توجه کند. سپس به چگونگی کاربست این مفهوم و نیی   انسجام اجتماعی توسعه یافته است
پردازد. آنچه در مقاله نویسنده  می ابهام و سردرگمی آن در رابطه با مفهوم سرمایه اجتماعی

م اجتماعی و تمایی آن با رغم تالش برای تعریف مفهوم انسجا یروشن است این است که عل
 مفاهیم مشابه  با فقر توقیقات تجربی برای سنجش تعاریف رقیب روبرو بوده است. با این

دو رهیافت مشخص را برای ساخت مفهوم انسجام اجتماعی  تا ه استحال وی تالش کرد
ه بخشی از سرمایه اجتماعی به عنوان عامل توضیح دهند بکار گیرد. رویکرد نخست با الهام
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بوده است.  انسانی و مادیِ برابرهای  میان کشورهای دارای مناب  و سرمایهای  تفاوت توسعه
ناکامی نظریه سرمایه اجتماعی در توضیح تغییرات در برخی جوام  مشخص  شناسایی دو 

ی کوچک و ها گروه؛ یکی از آنها توصیف ه استشکل سرمایه اجتماعی را تسری  بخشید
برخی اوقات با   سرمایه اجتماعی باشد. شکل دیگر می ی بیرگترها سازمانبررسی عملکرد 

های افراد یا دیگر  شد و در حقیقت  مجموع هنجارها و ارزش می انسجام اجتماعی تلفیق
مبتنی بر این رویکرد در ساخت انسجام اجتماعی  های  شد. سیاست می متغیرهای فردی تعریف

پرستی  هویت ملی و مدارا با دیگران را  میهنبویژه نوع ها  توجه بیشتر به آموزش ارزش
 ان در مدارس یادآموز دانشبه سوی تغییر در آنچه که ها  شد. گرایش این سیاست می خواستار

گیرند بوده است. این رویکرد در کشورهایی بکار گرفته شده است که سطوح باالی آشوب  می
انسجام اجتماعی اندک بوده و یا دسته که دارای  یعنی آن  اند اجتماعی را تجربه کرده

 اند. در آنها به قدرت رسیدهای  خورده ضعیف و شکستهای  دولت
کند.  می رهیافت دوم؛ انسجام اجتماعی را به عنوان ویژگی ساختاری جوام  تعریف 

های  مانند توزی  درآمد یا نرخای  عرفداران این رویکرد  انسجام را با استفاده از مفاهیم رابطه
کنند. استفاده از این  می انواع مشخصی از رفتارها همچون جرائم در یک جامعه تعریف تکرار

های اشتراکی و اقتصاد ترکیبی بوده است.  رویکرد  بیشتر مورد توجه کشورهای دارای ارزش
نویسنده در حقیقت نسبت مشخصی بین توسعه اقتصادی برخی کشورها و تاکید آنها بر 

کند و برای آزمون فرضیه خود البته نه بصورت تجربی و یا  می اخالقی برقرارهای  آموزش
کند. اما برای ارائه  می استفاده از شواهد عینی  به تجربه ژاپن و کشورهای آسیایی دیگر اشاره

اختصاص داده شده توسط اتوادیه اروپا برای آموزش و ارتقای های  شواهد تجربی به بودجه
یا سهواً از  کند. آنچه که نویسنده عمداً می درآمدی استنادبه منظور کاهش تماییات ها  مهارت

اتخاذ شده در های  اثبات ناپذیری ارتباط بین انسجام اجتماعی و سیاست  نظر دور داشته است
دار میان  دامنهای  های اخالقی است. در حقیقت این امر  مناقشه حوزه آموزش اصول و ارزش

ماعی است. جایی که موور نوع اول  عبیعت و در روش توقیق در علوم عبیعی و علوم اجت
گیری موضوعات مرتبط با انسان امری است که به  دومی موضوع  انسان است. بنابراین اندازه

  پذیر است. سختی امکان
ملی برای حمایت از توسعه مناب  انسانی؛ های  به سوی استراتژی"فصل دهم با عنوان در 

ویلیام کامینگی به اصالحات مشابهی که در کشورهای آسیای   "رویکردهای آسیای شرقی
پردازد.  می دهی به این اصالحات تعیین کننده شکلهای  شرقی صورت گرفته است و نیی مولفه

های  رییی مانند رهبری  برنامهاند  تا حدود زیادی ماهیت داخلی داشتهها  برخی از این مولفه
ها   بانی موثر و همچنین ارزیابی. سایر شاخصه   دیدهاندیشیده و دقیق  اجرای ظریف و دقیق
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دهد که تجربه  می مناب  انسانی هستند. کامینگی در این بخش پایانی نشانهای  مربوط به سیستم
کشورهای موفق حاکی از آن است که اصالحات در حوزه آموزش اولیه  نیازمند هماهنگی با 

ی اصالحات در سیاست و اقتصاد بوده است. مناب  انسانی و نیهای  اصالحات در دیگر بخش
بخش افیایش  بطور خالصه اعتقاد نگارنده این است که رویکرد کشورهای آسیای شرقی الهام

 گذاری در توسعه مناب  انسانی بوده است. سرمایه
 




